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 مغرور و شیطون دختری آیناز

 درزی(Zahra) آنـــــــــا:نویسنــــده

 

 

 آیناز اسم به دختری ی درباره هست رمانی>><<  مغرور و شیطون دختری آیناز<<>>
 ماس با داره دوست تا دراز؛سه زبون صدالبته و مغروره پسرا مقابل در که دختری محمدی
 تاس دردونه عزیز و محمدی خانواده فرزند تک خواهراشن مثل که الهه و نیلوفر،نسیم های
 از زندگیش مسیر خوبه العاده فوق وضعشون پزشک دندون مامامش و داره کارخونه باباش
 و نگج تو همش و مغروره آیناز مثل سهند میکنه تغییر راد سهند اسم به پسری با برخورد
 با آیناز که هاست موقع همون و میشن هم عاشق ک میوفته های اتفاق اینکه تا دعوان
 اسیاس تغییر یه زندگیش و داره بهش نزدیکی حس یه میشه آشنا آیدین اسم به پسری
 میپره اش مزه اینجوری بدین ادامه خودتون.....و میکنه

 """"او نام به"""""

 :میگویم خودم به میگیرد دلم که گاهی گاه

  است دیوار پراز که دیاری در

  بست؟ دل باید که به پیوست؟ باید که به رفت؟ باید کجا به

 :میگوید درونم تنهای حس

  !داری؟ سوالی چه !داری درونت که دیواری بشکن

 ....توست با آخر و اول""خدا""و داری خدا تو

 این اه...قوقولی کن باز و چشمات قوقولی آی قوقولی توپولی و ناز دختر قوقولی آی قوقولی
 فتر  شدم خل پاک گوشیمه اینکه ء میاد کجا از صدا این حاال توپوله کجام من چیه؟ صدای
 صبر نمیاد یادم میارم فشار مخم به چی هر گذاشتم ساعت ک دارم کاری چه7ساعت من
 یییییییایی دااااااااانگ بزنم تر سفت بزار نمیاد یادم چیزی ن داااانگ بزنم سرم تو دوتا کنید
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 رارق خب دانشگاااااااه وااااااای دانشگاه دخترا میاد یادم چیزایی ی ببینم بزار شکست سرم
 ی خترهد شو بلند بخوابم و چی چی:وجی)بخوابم دیگه ذره یه بود قرار حاال دانشگاه برم بود
 صبحی اول وجی و درد) بخیرررر صبحت بیداری هم تو جووونم وجی وااااای(سفید چش
 زارب نکردم لهت تا برو آنی) میشود عصبانی وجی(میپرسی و حالم حاال کردی کارم نا زدی
 اینم(.گمشو) رفتم من میشه خشک شیرت نخور حرص جونم وجی باشه(بزارم مرگم کپه منم
 حاال.برجکش تو میخوره احساساتی بچه بزنه حرف اینطوری نباید بچه با دونه نمی وجی از

 واسه من حاال خخخخخخ میاد یادش خوردم عشقی شکست من وقتی کرد کاریش نمیشه
 ساعت دانشگاست جلسه اولین امروز بیداد داد ای اهااااااا بودم شده بیدار چی
 همین روز فردا میترسم کردم تحمل زیادی کهwc برم اول دارم وقت هنوز خب7::7چنده
 تماالاح نیستم اهلش اصال که صبحانه دستشویی از اینم خب.بدم دست از هم کلیه دوتا
 لک اگه دخترا ما بپوشم چه حاال اومممممم.نباشه خونه خدمتکارمون خانوم زهره جز کسی
 هی  بود دستمون کنم چه کنم چه کاسه لباس انتخاب تو بازم بود خودمون مال هم بازار
 پزی جلو های دکمه جای به که کوتاه خاکستری مانتو با پوشیدم مشکی ای لوله شلوار
 بعد دمکر  جمع کلیپس با و کمرمه گودی تا که و هام مو بود مشکی هم سرآستیناش میخورد
 صورتی رژ یه هم آرایش ریختم وری یه و موهام از ای دسته کردم سرم هم مشکی مقنعه
 رفتمگ دوش ادکلن با کردم پررنگ مشکی مداد با شیطونیمم ابروهای و ریمل با زدم کمرنگ
 اختماند گوشیم.دیگران به برسه چ میشه مستش خودم که طوری دارم دوست و بوش خیلی
 ک مخورد سر ها نرده از رفتم بدو برداشتم ماشینمم سویچ مجهزه چی همه به که ام کول تو

 و خانوم زهره دش نابود باسنم اییییییییییییی افتادم تلللللللللپ رفت در دستم از تعادل
 .میومد من طرف به آشپزخونه تو از81:سرعت با که دیدم

 باسن دادن ماساژ حال در ک خوبه؟من حالت دخترم شده چی سرم به خاک:خانوم زهره
 دم تا جون زهره شد دیرم برم من نباش نگران جون زهره آره:گفتم زار حالی با بودن مبارک
 که تمرف نانازم ماشین طرف به.برسه کارش به رفت خوبه حالم فهمید وقتی دنبالم اومد در
 هب نگاه یه جنگله ماشاا نیست ک حیاط کردم باز ریموت با و در  مشکیه سانتافای یه

 اب کارم االن کردم دیر کافی اندازه به برم باید هم دخترا دنبال خب بود7::7 کردم ساعتم
 راه اچم تف و بوس بعداز خونمونه نزدیک خونشون که الهه دنبال رفتم اول الکاتبینه کرام
 وارس و بودن همسایه که نیلوفر ک نسیم هم بعد سفید چش بود زده تیپی عجب افتادم
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 یا کلم و سر ریختن نفری سه دفعه یه طوفانه از قبل آرامش احتماال ساکتن که فعال کردم
 .علی چیره نه بید حضرت

 زود لیخی نمیکنی فکر عزیزم خانوم آنی خب:گفت بود دستش تو گوشم که همینطور الی
 اومدی؟

 اونوقت همیش خراب پوستتون نخوره آفتاب بیام زود گفتم جیگررر نه:خونسردی کمال با من
 می شروور طورهمین داشتم میشم بدبخت میترشین بگیرتتون نمیاد کسی دستم رو میوفتین
 کیفش با ونیل بعلللله دیدم برگشتم شدم ساکت سرم به چیزی شدن کوبیده با که گفتم
 گمر  دیدی وقت یه بود کله زدی که اینی عزیزم نیلوجون:من.نگو ک کمینه پشت چنان
 خواهر ننک میکنین میگیرین؛خودکشی میشین؛افسردگی آیناز بی شما دیگه شدم مغزی
 داره قباحت من

 تادموایس کوچه سر دوساعته که نمیاری کم ماشاا بریم باهم شو پیاده آنی اووووووی:نسیم
 .نمیاره مبارکش روی به اصال هم خانوم شد خشک هام پا

 .افتادم خواب که نیلو این مرگ به هیچ که خودم جان به:من

 .بزار مایه خودت جون از باو خفه:نیلو

 .شد دیر دانشگاه بیخیال هیسسسسس ها بچه:الی

 .محمدی آیناز مهندس خانوم از تشکر با ببندید و خودتون های کمربند ها خواهری :من

 .شدن مهندس تا کو بگیر تحویل و خودت بیشتر:الی

 .شدم خفه شخصا من که کشید فرابنفش جیغ یه بود گرفته حرصش که نسیم

 .شد دیر کالسمون برو آنییییییییی:نسیم

 .چرا حرص گلم وزیدنته وقت االن تو نسیم تو بخاطر فقط چشم چشم:من

 دیمبو رسیده موقع به داشتیم وقت کالس شروع تا هنوز دانشگاه رسیدیم بعد دقیقه7
 دیگه جیگرررررر میگم شدن پیاده ازش جیگیرر تا: و اومد پورشه ماشین یه موقع همین
 هک اینطور بود راننده که اونی مخصوصا نگو که و هاشون تیپ خخخخخ بگیرین خودتون
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 هک بازه دهناشون چنان بعللله که انداختم دخترا به نگاه یه اخمووووهاست اون از معلومه
 .بود معلوم کوچیکشون زبون

 طورهمین.میشه شروع دیگه کالس که بریم پاشین کنین جمع و لوچتون و لب هووووی:من
 اینا تا نم بشه کامل دیدزدنمون نذاشتی مرده ذلیل آیناز اه میکرد غرغر نیلو رفتیم می که
 تا فتگ و گفت نیارم درد و سرتون گلم دوستای خالصه نمیرم خواب شب نزنم دید کامل رو

 فتمگ بلند صدای با خبره چه اینجا اوه اوه کردم باز که و در کردیم پیدا و کالسمون شماره
 نیومدیم؟؟ اشتباه ها بچه

 .کردی تعجب چرا اومدی درست ابجی نه:گفت پسره یه بود ما به ها حواس همه حاال

 جز هستن هرچی شکل خودتون همچنین و کالس جز هست چی هر شبیه اینجا آخه:من
 هاجیگر  اون نشستیم دوم ردیف رفتیم ما بود خالی اول و دوم ردیف های صندلی.دانشجو
 بعداستادمون دقیقه7.کشته منو عطرشون وووووی نشستن اول ردیف و اومدن ما بعد هم
 بود معلوم شد فرما تشریف پروفسور های ریش و جوگندمی موهای با بود7: مرد یه که

 رهنم منه عهده به درس این تدریس هستم محسنی:کردن وزوز به کرد شروع و گتداخالقه
 پس دارید امتحان کی نمیگم هیچوقت من کنید آماده همیشه و درس نمیدم هیچکس به
 غیبت جلسه سه بیشتراز و میکنید رعایت رو کالس نظم باشین آماده همیشه امتحان واسه
 آخری ترم معلومه که اینطور کنید معرفی و خودتون حاال خب. درسه این حذف با مساوی
 معرفی دارن ها بچه اینکه مث اوه بودیم نفر07 یا01 حدود.کالسن یه تو ها اولی ترم و ها

 مرادی آخری؛مرشاد ترم رادمنش آخری؛نیما ترم فرهمند میالد:بودن جیگرها اون میکنن
 یمنس:بود نسیم نوبت.ایشششششش آخری ترم راد سهند اخمووووهه اون اما و آخری ترم
 ترم مدیمح آیناز:من اولی ترم رنجبر نیلو؛نیلوفر اولی ترم فروزش الهه:الی اولی ترم افشار
 میکرد خوشبختی احساس هم استاد میکردن معرفی و خودشون ها بچه همینطور.اولی

  خخخخخ

 اینقدر خالصه دادن درس ب کرد شروع و مهمتره درس بگذریم هرچی از خب:محسنی
 زیزع ی عمه به دلم تو و بودم نوشتن جزوه حال در رباط مثل شخصا به من که کرد بلغور
 که وریط برگشتم و دنیا اون رفتم من محسنی نباشی خسته با .گفتم می بدوبیراه استاد
 اومد بیرون بداخالقی جلد تو از هم محسنی.بودم دست به کیف و شدم بلند استاد از زودتر
 بچه.دممیکر  تموم کالسو زودتر شدی خسته فهمیدم می اگه دخترم:گفت مهربونی لحن با و
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 دهب خیرتون خدا استاد وای:گفتم استاد به رو کردم پیدا چندمتریمو زبون منم خندیدن ها
 نمیگن هیچی خودشون خدا تورو نیشونمیبی دارن نیازwc یه به همه گذشته خستگی از کار
 سکال حرفم این با .میزنه زار چشماشون تو غم اون شون چهره از ولی کردم اشاره ها بچه به
 .رفت و بست فلنگو خداحافظی یه با و خندید هم استاد که طوری ترکید

 دستشونسر  ک پسرها اون اکیپ دادیم سفارش کیک و شیرکاکائو شدیم بوفه راهی بروبچ با
 مبارک بود سهند تر جذاب و خوشگل همه از.نشستن ما بغلی میز و اومدن هم بود سهند
 از تیوق نمیرسیدن سهند پای به ولی بودن خوب هم مرشاد نیما و میالد.بوخدا واال صاحبش
 پسرای ترین خوشگل و دارترین پول از گفتن می ک شنیدم بیرون میومدیم کالس
 .وسط بودن کشیده اینارو آباد و جد خالصه ما ای رشته هم و آخرین سال دانشگان

 .کن حساب بپر آنی:الی

 .کن حساب بدو نسیم کوچیکترم همه از من بکشین خجالت:من

 .کن حساب برو نیلو کنم حساب برم من کنید فک اگه مدیونیم:نسیم

 که بگه شو بقیه خواست میکنم جیک جیک واستون که من کرد شروع و حرفا چه وا:نیلو
 .حرفش وسط پریدم

 .خشکا ناخن باشه خب خیلی:من

 ایکفش چه وووووی بدی دیوار چه اه گرومممممممب برگشتم تا آقا کردیم حساب رفتیم ما
 مشکی های خونه چهار با سفید پیراهن باالتر رفتم مشکی کتان شلوار اوووووم داره قشنگی
 دماغ سبز چشای جووووووون ای خوشمزه لبای چه رفتم باالتر داره نانازی دستای چه

 .ادر  سهنده اینکه عالم خاک ببینم کنید صبر نازی دیواری چه مشکی های ابرو معمولی

 نشد؟؟ پسندتون:سهند

 تو خاک آنی:وجی)شد قاتی هام سیم ببخشید سیاه موی فلفلی نه قلقلی نه صدایی چه وای
 بغلش از سریع میگه راست وجی(آقا همین میندازه دستت فردا کن جمع و خودت سرت
 وایستین؟ من سر پشت باید دقیقا که بود قحط جا کوری مگه:گفتم و بیرون اومدم
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 پدرتون رو اینجا ببخشید اوه:گفت و اومد در شوک از بود شده شوکه من جواب از که اون
 چولووکو میزنی حرفایی داد ادامه پوزخند با بعد و بگیرم اجازه شما از باید نفهمیدم خریده
 .اون و این بغل تو نندازی و خودت و کنی باز و چشمات باید که تویی این

 و این بغل تو خودمو من نیست نیازی بیشعور ی پسره بفهم دهنتو حرف:کردم داغ حسابی
 .میارم در زانو به رو تو تای ده کنم اراده اگه بندازم اون

 .نمیره توقع این از بیش دخترا شما از واردی کارت تو حسابی خوبه:سهند

 هم ااون دخترا پیش رفتم زدمو بهش ای تنه و نمیزارم جواب بی و کارت میکنم تالفی:من
 ونا حرفای بابت هم بود گرفته خندم هم براشون عادیه چیزا این البته بودن شده شوکه
 .توپیدم بهشون کردم خالی اونا سر و عصبانیتم بودم عصبی جلبک

 ونخودش دارین؟؟به مشکلی آقایون:گفتم بود باز صدر علی غار اندازه دهنشون هم پسرا
 .بستن و دهنشون و اومدن

 .رفتیم و گرفتیم و رامون هم ما.بفرمائید نه نه:مرشاد

 اون یپاک ما بعد نشستیم اول ردیف های صندلی رفتیم ماها بود تر شلوغ کالس ایندفعه
 اومدن:بوخدا نمیشم ناراحت من دوستان میزارین اسمش هرچی خالصه(میمون) گالبی
 اون یفح نخند نیستی بلد اخوی خو بود لباش رو خند پوز یه هم سهند نشستن سرما پشت
 بود رت اخالق خوش ولی محسنی مثل اونم اومد دیگه استاد یه.بیاد کش الکی نباشه لبات
 و اداست و بخونیم درسامونو دادیم قول و کردیم خوشبختی ابراز هم ما بود رمضانی استاد
 الهه رسید که ما معرفی به نوبت هستیم خوبی های بچه چه ما نگاه خخخخخخ.نکنیم اذیت
 ینا صندلی نگو شد زمین پخش بشینه خواست که همین کرد معرفی خودشو شد بلند
 الیح چه در کالس کنین تصور خودتون دیگه االغ مرشاد این بود کشیده عقب و بدبخت
 یه شه بلند خواست که همین بود نسیم نوبت بعدش نشست کردیم کمک الهه به بود
 انومخ:اومد در استاد صدای که طوری هوا رفت جیغش بدبخت که صندلیش به زدن تیپایی
 .میکنین جیغ جیغ نیست که بازی شهر کالسه اینجا افشار

 شنگاه چپ چپ برگشتم ریخت بی میمون بود خودش کار.اومدین خوب اینو استاد:میالد
 در هم جیکش نشست کرد معرفی خودشو کرد عذرخواهی نسیم .شد خفه که کردم
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 و فشایک لنگه یه نشست می که جایی داشت بدی عادت نیلو بود نیلو نوبت بعدی.نیومد
 .میکرد نگاه ور اون و ور این هی که کردیم نگاه نیلو به آورد می در

 میگردی؟ چیزی دنبال شده چی دخترم:استا

 استاد:نیماگفت نشست نیلو که همین نشست کرد معرفی خودشو و استاد هیچی...هی:نیلو
  استاااااد گفت بلندتر یکم بعد

 شده چیزی بله:رمضانی

 کنترل ودموخ حاال تا که من.بگیره تحویل بیاد صاحبش کردم پیدا کفش لنگه یه استاد:نیما
 کردن همراهی هم بقیه من خنده صدای با هوا رفت قهقهم و نیوردم طاقت دیگه بودم کرده
 .ودب کرده فرو پام داخل میتونست تا نامرد شدم خفه گرفت پام از نیلو که نیشگون با

 هدف فهمیدم بود من نوبت بعدی میداد مگه گرفت بدبختی هزار با و کفشش نیلو خالصه
 نمک باز ذهن خواستم که همین.ندم چیزی سوتی بودم مراقب همین واسه منم شون بعدی
 نمیدونین دیگه نه گفت چی منو اسم میدونین کرد دستی پیش سهند بگم مو اسم
 .شد پیاز پوست پاتون کف چشام میگین منو آقا جعفری سکینه:گفت

 بقیه.منشست بعدهم هستم محمدی آیناز:استاد به رو بعد.دیوانه ی پسره عمته سکینه:من
 و مشدی ماشین سوار دخترا با شد تموم که کالس.کردن معرفی و خودشون ترتیب به هم
 گاهن زد هم بوق شد رد کنارمون از اومد ماشین یه شدم که اصلی خیابون وارد کردیم حرکت
 زدم و ینکمع گرفتم که تائیدیه کردم ها بچه به نگاه یه خودمونه گالبی بعلللللله دیدم کردم
 ودب نشسته من بغل صندلی الهه ماشینشون بغل رسیدم که طوری دادم فشار گاز رو پام
 و مانی بغلش صندلی مرشاد و بود راننده که سهند هم اونا از بودن عقب هم نیلو و نسیم
 .بودن نشسته عقب هم میالد

 .ترمز رو زدن ما ماشین بغل هم اونا وایستادم قرمز چراغ پشت

 .هوا رفت قهقهشون و بلدین هم رفتن سرعت شما کوچولوها اوخی:مرشاد

 خیس خودتو احیانا بنداز خودت به نگاه یه بچه میزنی حرف دهنت از تر گنده:من
 دنبو ولو ماشین کف نگو دیگه که هم دخترا گرفتم حالشو ایول شده قرمز دیدم.نکردی
 قدش زدیم هم با کردم ها بچه نگاه شدم رد جلوشون از و دادم تیکاف یه شد سبز ک چراغ
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 نشونخو رسوندم دخترارو.کردیم بلند و آهنگ صدای و براتون داریم آقایون گفتیم بلند و
 خونه رسیدم وقتی.الهه با منم بیان نیلو آلبالویی612 با نسیم و نیلو دوشنبه شد قرار
 فتمگ نباشی خسته بهشون و بوسیدم گونشونو بودن اومده هم بابا و مامان ظهربود6ساعت
 جلو تا سه بود خورده زیر از کش تا2 که پررنگ سبز تونیک یه کنم عوض لباسم اتاقم رفتم
 پوشممی خونه تو که هایی تونیک ی همه پارچه بشه جمع میشد باعث که عقب تا سه

 گذاشتم باز موهامم تنگ مشکی ساپورت یه با باسنمه زیر نیم و وجب یه اینطوریه
 مه بینی شفاف و سفید پوست کردم نگاه آینه تو خودمو.شد لخت لخت زدم شونشون
 اییگیر  که عسلی آبی رنگ به کشیده بادمی چشمای عروسکی قرمز لبای عملی خدادادی
 بش تو پررنگ ای قهوه موهامم رنگ میشم قشنگ خیلی شیطونیه که ابرومم داره خاصی
 متوسطم ها نیستم الغر اونقدرام میاد خوشم خودم الغرم خوبه اندامم شرابیه انگار
 شتربی فامیلم فرد خوشگلترین گفت میشه دارم ای کننده خیره زیبایی27:قدمم8:وزنم
 اشونمدوت از ترکیبی خالصه رفتم مهدی بابا به لبم و چشمام فقط ستایشم مامان شبیه
 بار هزار روزی زیباییم بابت دوتاست این بین چیزی یه کشیده نه و گرده نه صورتم

 بدم نجاما زیبایی عمل یا صورتم بزنم آشغال آت کیلو یه نیست نیاز چون میکنم خداروشکر
 به ستامدو بعلله ان خوشگلی دخترای هم نسیم و الی و نیلو.بریزه بهم صورتم ترکیب که
 سالشونه8:نیلو و الهه و نسیم وجی حلق تو نفسم به اعتماد خخخخخ.رفتن خودم
 اسمش داره داداش یه نیلو.خوندم جهشی سال یه7:میشه دیگه چندوقت سالم2:منم

 الیشونم وضع میکنه کار باباش کارخونه تو و داره صنایع لیسانس فوق سالشه67سیناست
 یه هم نسیم سالشه7: کوچیکتره ازش0که الهام اسمش داره ابجی یه هم الهه.خوبه هم

 اسمش داره هم ابجی یه خونه می شیراز پرستاری سالشه66 ماهانه اسمش داره داداش
 راحتم خیلی ماهان و سینا با.داره هم ناناز نی نی یه کرده ازدواج سالشه:6 که نهال

 با تهالب میبینن نیلو و نسیم چشم به منو هم اونا نداشتمن های داداش مث دادم دوسشون
 قدچ شدیم خسته بابا کن ولمون آنی) بگم خونمون ی درباره راستی اها.همینطوری هم الی
 خود بی(هاثرکرد تو با همنشینی) تو شدی تربیت بی چقد وجی(فکتو اون ببند میکنی وز وز
 مگفت می چی اها(بابای ریخت بی باشه) نبینم و ریختت گمشو برو وجی وای(باو خفه)

 سالن هاست جوون مال که داره سالن یه هم باال طبقه است دوطبقه متره11: خونمون
 با امخصوص میشه قشنگ خیلی صورتیه سفید هم خونمون طرح بزرگترها مال هم پایین
 خیلی هم حیاط.بگیرین نظر در و بزرگ و خوشگل قصر یه خودتون حاال خونه چیدمان
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 اما مونباغ قشنگه کنی طی و درخته دوطرف که مسیری یه باید میای بیرون از وقتی بزرگه
 که ورزشی وسائل اقسام و انواع استخر جکوزی سالن خونه زیرزمین.میترسم تنهای شبا
 گپارکین تو دارم تکواندو و کاراته مشکی کمربند من کردین فکر چی بعلهههه منه مال
 ماش فهمیدیم بابا)من لندکروزر و مامان هیوندای و من سانتافای و پورشه ماشینه تا:هم

 خودشون بگم نبود نیازی تو بزنی من برجک تو باید جا همه وجی زهرمار(پولدارین
 .ها بچه نه مگه میدونستن

 .بلللللله:همه

 آنی آنی

 .اومدم چشم       .دختر بخوریم ناهار بیا   .مامانی جانم

 ها ردهن روی از رفتم و نکردم توبه بازم افتادم صبحی شاهکار یاد افتاد که ها پله به نگاهم
 .زدم براش هم چشمک یه عشقم خوبی خودم جون  ددی به سالم به به:من.ویژژژژژژ

 .بود چطور دانشگاه کن تعریف بابا آنی. وروجک تو خوبی به:بابا

 و نکن زیاد و دلم داغ جون سوخت؛دری خودم حال به دلم خودم که کشیدم آه یه منم
 و کردنشون ضایع و پسرا و دانشگاه تا کردم تعریف افتادم ها نرده رو از که صبح قضیه
 .بودن کرده غش هم بابا و مامان کردم باز دلمو ی سفره خالصه

 .شد حرفش بقیه مانع خندش و سکینه گفت تو به آنی وای:بابا

 .خنده از رفت ریسه بعد و ها بودن پسرهایی عجب دخترا بیچاره:مامی

 (گریه) اووووو میخوام خودم مامان بابا من نیوردین راهی سر از من احیانا جون مامان:من

 دختر بودی راه وسط دقیقا تو چیه سرراهی:بابا

 .ما زندگی قهرمان از اینم بیا:من

 .اومدم در شکمم خجالت از حسابی منم چیزا بقیه و ساالد و بود مرغ با پلو زرشک ناهار

 مادر؟؟ نخورد غذا هست سالی چند نمیکنن فرار غذاها بخور یواش آنی:مامان
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 .کشیدم سر نفس یه و دوغ و مامان گشنمه خو:من

 .هستن همه دعوتیم جون مامان خونه شب نرفته یادم تا راستی آها:مامان

 مادر و پدر.نیست یادم ازش چیزی من کرده فوت پدربزرگمم.پدرم مادر میشه جون مامان
 خترد یه با داره دوقلو پسر دوتا که مهرداد دایی دارم دایی یه میکنن زندگی سمنان مامانمم
 خاله.سالشه:6هم افتاده فیل دماغ از که لوس فهیمه و   سالشونه:6امیرحسین و امیرعلی
 خانوم زهره از.سالشه61 پریساکه هم دختر یه سالشه60که پرهام داره پسر یه هم نیایش
 شماره.بیان بزنم زنگ دخترا به داشتم زیادی وقت شب تا هنوز اتاقم تو رفتم کردم تشکر
 خودم االغ بر سالم:من....جیگر سالم:داد جواب بود نخورده بوق یه هنوز گرفتم رو الهه

 خری هر حاال:الی...منه رفیق نوچ:من....گوریل عمته مشنگ:الی.....مشنگ؟ چطوری
 خوشگلی هر چیزه گفته یهو که گفته چی که نشد متوجه خودش حاال باشه میخواد
 الی...هست خری هر میباشد صحیح کامال بله بله:من....هست
 به نداشتی اریک احیانا تو آنی میگم:الی...نفسم جووووووونم:من....آنییییییییییییییی:باجیغ
 اسکول منو زهرمار:الی...نکنم فک اووووووم:من...زدی؟ زنگ من
 چیه:الی....گرفتم و شمارش دوباره کرد قطع و بیشعور:الی...صدالبته:من....کردی
 چیزه:من...میخوای؟ چی ها:الی.....عشقم الی:من...هوم:الی...جونم الی:من....بنال
 چرا:من....نوچ:الی.....خونمون؟ میای بروبچ با پوکید ام حوصله:من.....چیزه؟:الی...الی

 الییییییییی:من......کن خواهش اوممممم:الی.....میاد دلت:من...همینجوری:الی...جیگررر
 ماالغک نکن گریه مادر باشه:الی......خخخخ بودم کرده نازک صدامم خواهششششششش

 یکم اودافظ:من.....خداحافظ ایششششششش:الی......االغ مامان چشم:من.....نازم االغ
 ایپ و دست از وجی(نازه هم سوسک بله بله) ها مرتبه اتاقم البته کردم جور و جم و اتاقم
 گذاشتم توپ آهنگ یه و زدم تابم لب به و فلش( باشه خداتم از ایششش)شو دور من

 و ؛بودنداره بستگی تو به.....دلبستگیم...عاشقتم...دیوونگیم همه این...زندگیم تمام من
 که ای باشم داره؛آشتی بستگی تو به...میزنم که حرفایی...پیرهنم خیس عطر...نبودنم
 پشت یگیم...منتظرم یا داره؛خسته بستگی تو به...شهر تو اتفاقات...ابر یا آفتابی هوا....قهر
 من.....داره بستگی تو به بهارم و زمستونو داره؛من بستگی تو به...برم یا باشم اینجا...پنجرم
 خونه این تو که هرچی....اس بهونه اسمش هرچی.....داره بستگی تو به ندارم دارو همه
 که نفسی ....آرامشم ی گریه...داره بستگی تو به...اس عاشقونه که لحنی...اس
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 .ارهد بستگی تو به بهارم و زمستونو من...|داره بستگی تو به نوازشم ی لهجه....میکشم
 شدی چون....نرسم یا برسم...نفسم جونو عمرو (|6)داره بستگی تو به ندارم دارو همه من...
 قانون چی هر....بیارم کم نخوام تا...دارم که داره؛آرزویی بستگی تو به...کسم همه
 من که هرچیزی....هام خنده و هام گریه...هام نقاشی  داره؛رنگای بستگی تو به...میزارم
 محال و ممکن...من حال خوب و بد....من سال و ماه و داره؛روز بستگی تو به....بخوام
 تو هب ندارم دارو همه من... .داره بستگی تو به بهارم و زمستونو داره؛من بستگی تو به...من

 (داره بستگی تو به مسعود امیر)  داره بستگی

 اااایو میاد صداهاییییی یه شدم قایم تخت زیر رفتم سریع کردن حمله خدا یا گروووووومت
 نه قمرماه یا میشن نزدیک تخت به دارن زدن زار به کردم شروع و کشتن مو بابا مامان
 .هاشم بنی چیزه

 ...خره برون بیا زیری اون چرا آنی

 حساسش جای میزدم پا با وگرنه نیست جاش بیتربیتن چی سربازاشون این وووووی
 نوزه من؛من سراغ اومدین حاال کشتین مو بابا مامان میخواین چی نکشین منو خدا تورو:من

 گریه داشتم همینطور ندیدم مو شوهر اصال ندیدم و هام بچه ندیدم و هام نوه جووونم
 وتمش تخت زیر از و کشید و دستم جوری چ و کی نمیدونم میکردم التماسشون و میکردم
 که تو نم االغ هوششسشسشششش: گفت یکی که بودم نیاورده باال سرمو هنوز بیرون کرد
 .کردم غلط من..م..م:من...کجاست زبونت االن میکردی زبونی بلبل خوب گوشی پشت

 ودب شده گرد چشمام دختران که اینا اینا که باال آوردم یواش یواش و سرم ساکتن دیدم
 به نگاه یه و من به نگاه یه دوباره خودشون به نگاه یه من به نگاه یه اونا باز دهنمم
  قیافت آنی:نسیم....میخندین؟ چی واسه زهرمار:من....شدن زمین پخش باهم و خودشون
 تخت زیر میری اونوقت میکنی دعوت مهمون االغ:الی...رفت ریسه دوباره و بود دیدنی
 گاو مث بیشعورا:سرشون رو ریختم شدم متوجه تازه که من... میگیری سنگر خودت واسه
  اوهمی یه اهمی یه نیست عمتون طویله اینجا پایین میندازین و سرتون

 هم اونا.....باو خفه:من....هاش نوه و بچه با بود تو این مامانی خوشگل گاو یه اما:نیلو....
 رد شالشون اوردن در و مانتوشون ریلکس خیلی شدن بلند شد تموم خندشون که خب
 چشماتو بدبخت هیز:الی.... جووووووووووون:من.... میکردن نگاشون بر برو منم اوردن
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 یه و اونجاش هم دستش یه بود گرفته سینش جلو شو دست یه هم نسیم.... کن درویش
 همه....دارم ترشو خوشگل خودم ها تحفه ایششششش:من....میورد در بازی مسخره
 روش آقامونه مال نوچ:گفتم و براشون دراوردم زبون یه منم...کوووووووو:باهم
 یکی مبل رو هم یکی کامپوترم میز صندلی رو رفت یکی.اوووووووق:باهم همه....حساسه
 .....خخخخخ خونم صاب انگار نه انگار اتاق وسط منم تخت رو هم

 چشماش و خوب خوب کارای:نیلو(...کنیم کار چه)این کاره چه خبرا چه بروبچ من؛خب
 تحویلم مه پسرکش لبخند یه و بپرونیم پشه بشینیم بیکار که نمیشه:الی....شد شیطون
 من خب:من...میگه راست:الی....خواهشششش برامون کن رقص برو انیییی :نسیم...داد
 تا دو و باشه: باهم همه...بدیم انجام باهم بودیم هماهنگ ک رقص اون دیگه میکنم رقص
 قرمز تاب یه با تونیکمو منم.من به زدن ذل و گرفتن قرض هم دیگه تا: داشتن ک چشم
 من کردم شروع رقصم و گذاشتم آهنگ بودم پوشیده ک هم ساپورت کردم عوض گردنی
 هی رقصمم عاشق که خودم پاهامه و باسن و کمر با حرکتام بیشتر بودم بلد رقص انواع
 اجرا و رقص این همدیگه عروسی گذاشتیم قرار دادم دخترا یاد هم هماهنگ رقص
 تا کردن رقص و وسط ریختن تا سه اون همه بعد کردم رقص من ساعتی دو حدود.کنیم
 کم و مگرفت دوش رفتم منم خونشون رفتن ها بچه نداشتیم جونی ک رقصیدیم و زدیم شب
 ستمب باال کلیپس با هم بعد کردم خشک سشوار با موهامو.شدن آماده به کردم شروع کم
 که خوشبومو عطر بعدم زدم هم خوشرنگ صورتی رژ یه هام شونه رو ریختم هم نصف
 کافیه همین کردم خالی ام سینه قفسه دستام مچ و گردنم زیر و برام بود اورده لندن از بابام
 ولهل شلوار یه.وجی آورین(کنم انکارش نمیتونم دیگه و یکی این) خوشگلم خودم من چون
 شکیم عروسکی های کفش و کرم شال یه با چسپان کوتاه مشکی مانتو با پوشیدم کرم ای
 .بیرون اومدم اتاق از و برداشتم موبایلمو و دستی کیف

 هی مامان میزد برق چشماش شیطون بابامم بود کرده خوشگل مامانم خخخخخ میدیدم چی
 سوء هک هم ما پدر چسپید دیوار به مامان اینکه تا جلو میرفت قدم یه بابا عقب میرفت قدم

 و بوسیدنش به کرد شروع و ما بیچاره مامی به چسپوند خودشو و نداد محلت گر استفاده
 یحضور  اعالم گفتم بودم دیده حد از بیش دیگه من بخورمش لبایی چ جووووون میگفت
 ماه اهم بلندتر یکم دوباره.....بودن مشغول هنوز انگار ن انگار هییی...اهم اهم:من.... .کنم
 یشن با و شد جدا بابا از و کشید هینی ی مامان شدن منم متوجه عاشق کبوترای بعله که
 هب توجه و بود شده شیطون دوباره که هم بابا...مینداخت باال ابرو و میکرد نگاه منو باز
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 ندندو به و لبم بعد و شبه مال اینا اینجاست مجرد باباجون اهم:من....نداشت من  حضور
 ینا فهمیدم نمی حاال کردم فوت و دادم تکون هوا تو و سرم و کردم نگاشون دوباره و گرفتم
 زد کش ستایش لبخند یه و شب تا وروجک میبره اش مزه:بابا...چی یعنی

 دیمب انجام مونده دیگه کاری اگه بابایی چیزه میگم میکشین خجالت شما که هم چقدر:من
 اباب....شد دیر جون مامان خونه بریم ک کنین اش خالصه سریع فقط میبندم چشامو من
 یربا موقع اون جون ستایش:من....میشد سفید و سرخ هی هم مامان نگفت چیزی و خندید
 بغلیمون وت میندازین داداشی ابجی یه ببینم بدین ادامه حاال االن ن میشیدین سفید و سرخ
 .کردم نگاشون شیطون و

 رفت قهقهم و جون مامی دیدم شتر تا دو اتفاقا:من....ندیدی دیدی شتر مامان آنی:مامان
 ما مامان بعللله که برگشتم لحظه یه رفتم خونه در سمت به میخندیدم ک همینطور هوا
 پا شهب پرتاب مامان کفش اینکه از قبل و تونم منتظر راستی: من ...بابا برا میاد عشوه داره
 منم شده تجدید رژ با مامی البته اوردن تشریف ما والدین دقیقه1:بعداز .مگذاشت فرار به
 نمایش هب سفیدم دندونای ردیف که طوری کردم باز بناگوش تا نیشم و نشستم عقب رفتم
 ببند:غرید چسپیده هم به دندونای الی از افتاد من به چشمش که مامان بودم گذاشته
 .نبستم تا نیشتو

 باز نیشمو بازم و ظاهرا دارین مشکل هم من ی خنده با کال شما مامان بابا ای من:من
 و بود هچسبید صندلی به بابام که کشید فرابنفش جیغ یه میخورد حرص که مامان....کردم
 این از دوباره که نداره خجالت کردین کاری خب من مادر میزنی جیغ چرا من؛وا .میلرزید
 هاااااا طرفی بامن اذیت خانوممو وروجک:بابا..... هوا رفت قهقهم و خدا بو واال کنین کارا

 رعزیزت پدر خدمت کنم عرض:من.......داری؟ کالس فردا آنی راستی:بابا.... چشم چشم:من
 مت و پت لبخند یه خودم نفس جون ستایش و کردم اضافه کرده اخم مامان دیدم ازجانم
 هب شیطونی لحن یه با من... اوهوم:بابا....ندارم کالس بنده خیر دادم ادامه و لباش رو اومد
 جون مامان پیش من تا چیه اگه بابایی ریخت بهم برنامتون گفتم بابا

 جان بابا نیست نیاز میشه سفید و سرخ مامانت دوباره هیسسس:بابا...بمونم؟؟
  خخخخخخخ کرد باز بناگوش تا نیشش و میوفته راه کارم همینطوری
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 ما ظاهرا جون مامان ی خونه به رسیدن تا بود سکوت دیگه آهنگ صدای جزا مسیر باقی
 بودیم افراد آخرین

  جووووونی راحله میگفتم بهش که جونم مامان پیش رفتم اول

 شما؟ احوال خودم عشق جونی راحله بر سالم:من

 هقضی اون یاد که من میرسی نظر به شنگول شیطون چطوری تو عزیزم خوبم:جون مامان
 دیگه اونم بود دانشگام روز اولین امروز مامانی هیچی گفتم اومد لبم رو لبخند افتادم
 .بقیه سراغ رفتم بعدش شد بیخیال

 شراره دخترش داره بچه تا سه مسعود آقا شوهرش مهنازه اسمش دارم عمه یه
 بهم عمه دارم دوسش خیلی خیلی سالشه60که خودم گلم داداش آرش و بعد سالشه1:که
 بعدیشم پسر میشم تا سه اون خواهر من االن من به داده شیر بوده سالش6شراره وقتی
 عمه از این خب.خانوم نگین با کرده ازدواج سالشه68هست ارشد پسر که سهیل اسمش
 همن مث هو عین داره دوقلو دختر دوتا هادی عمو .آخره بچه بابام دارم عمو تاهم6 خانوم
 و حامد عمو.سمیراست اسمش هم عموم زن میخونن گرافیک و سالشونه66که سایه و سحر

 کوچولو دختر یه با شیطون اونم سالشه61هست سعید اسمش داره پسر یه یلدا خانومش
 بر سالم:من..هادی عمو پیش رفتم اول بسه بسه خب.است ساجده اسمش که ساله:

 المس گفت بعد بوسید پیشونیمو هادی عمو... خوشین خوبین شما احوال گالب گل عموی
 عموجون مرسی:من...عمویی؟ خوبی خودت خبرا چ سالمتی دخترم ماهت روی به

 هب داد پاس چلوندم که خوب اونم کردم پرسی احوال سمیرا عمو زن با عمو بعداز....میگذره
 رمدخت برم قربونت:مهناز عمه.. مامانی میگفتم بهش ....خوبی مامانی سالم:من مهناز عمه
 تخدم دیگه نگیرین دل به مامانی بابا ای:من...میگیری ازم سراغی خیلی تو نکه خوبم
 بعداز حامد عمو به داد پاسم و آنی بشنوه زبونت از خدا:عمه.....ایشاال روزی یه میرسم
 دست بس از مسعود عمو بعدهم یلدا عمو زن به داد پاسم عمو با پرسی احوال و روبوسی
 اه بچه که گفت جون مامان.میومدم کشششش تنبون کش مث که بودم شده دست به

 خواهر عین ما خخخخ خودم های بچه پیش رفتم و کردم اطاعت منم باغن تو آالچق داخل
 سرامپ جمع تو بیشتر من ارومن یکم دخترا البته معرکه بیاره آتیش همچنین و برادریم
 نیست خودم دست چیه خو بریزم کرمی یه میخواست دلم.ام آدمی همچین من بلههههه
 عالهف درونت کودک نیست چیزی گفته رفتم دکترم بیارم در جیغشون کردم هوس بوخدا
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 های جک به دادن گوش مشغول دیدم کردم نگاه یه شدم قایم درختا پشت رفتم.خخخخ
 یعسر  میگم وقتی سریع خیلی لحظه یه میومد خندشون صدای لحظه هر و هستن سعید
 رس از آرش که کشیدم فرابنفش جیغ یه جلوشونو پریدم زدن هم به چشم یه در یعنی
 رفتهگ بغل تو همدیگه به بهتره نگم که هم دخترا گرفت سنگر سهیل پشت و پرید جاش
 پشت هنوز که آرش خنده از رفتم ریسه دیدم که رو اونا حالت میکردن جیغ جیغ و بودن

 به داوم خوشم بود ترسیده انگار نه انگار نشست جاش سر سریع بود شده قایم داداشش
 نگاهم زخمی ببر مث بودن شدن من حظور متوجه حاال که بقیه نمیاره خودش رو

 همیش سقط بچم میشم روح قبض که نکنین جور این چشارو اون آنی جون:من.....میکردم
 خفه:شراره....کردم باز نیشمو و نمیشین عمه دایی خاله عمو دیگه هم شما شویرم داره گناه
 .نمیاد بهت اصال که نکن نمایی مظلوم باو

 هم نم کردن تایید حرفشو همه بود چطور دانشگاه ببینم عمو بغل بیا پرنسس بیا:آرش
 جک دارم و دلقکشونم من انگار هم ها بچه کردم تعریف کاستی کم بدون رو چی همه
 دمیز  قهقه بود خوابیده یکی بود گرفته دست دلشو یکی میخندیدن میکنم تعریف

 خوشگل چشاتون میکنم خواهش بانمکم من شدم خندتون موجب میدونم حاال خب:من...
 هتونب بدین ادامه همینطور اگه به به هایی بچه چه آورین باشین آروم آنی عزیزان بینهمی

 عیدس آقا باشه:من!...ببند:سعید....عزیزم جانم:من....آنی؟؟ :سعید....میدم جایزه شکالت
 نداختما کلیدشو بعدهم کردم قفل مثال کشیدم بعد گذاشتم لبم رو و انگشتم و برات دارم
 فک و داره زبون بچم خداروشکر خب اومد حرف به بود ساکت موقع اون تا که شراره.دور
 چه:من جز به باهم همه....کنیم؟؟ بازی یه موافقین ها بچه:کرد باز و مبارک
 پاسور فامیل اسم حقیقت جرات میدونم چه خب خب:شراره......بازی؟؟؟
 اسم:سحر.....پانتومیم:شراره... .حقیقت جرات:سعید...پانتومیم
 اسم:سایه....حقیقت جرات:سهیل.... .حقیقت جرات:آرش.....پانتومیم:نگین.....فامیل
 اون طرف این میگردم چیزی دنبال انگار که هم من بودن منتظر من به رو همه و...فامیل
 تکون منفی عالمت به و سرم..کردی؟؟ گم چیزی آنی هی:سعید.....میگشتم طرف
 منفی عالمت به سرمو غره چش با من...شد باز نیشش و شلوارته تو چیزی:شراره...دادم
 .دادم تکون منفی عالمت به سرمو بازم...دیدی؟؟ سگی گرگی:آرش...دادم تکون
 یاد؟؟بام سوختنی بو:سهیل....نیست اینم فهموندم بهش...گرفته؟؟ دستشوییت:سایه....
 تکون اره عالمت به سرمو...خوردی؟؟ و زبونت بابا ای :نگین....خندیدن همه حرفش این



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 18 

 و قفل شکل اشاره با....ن فهموندم بهش بازم...کردی؟؟ مسخره رو ما بابا ای:سحر....دادم
 .میپرید پایین باال هی و فهمیدم فهمیدم:گفت آرش یهو که کلید شکل بعد اوردن در
 اب درآوردن شاخ بود معلوم که ها بچه.... خوشحاله بس از کرده کشف اتم انگار اوسکول....

 هم آنی نزنه حرف که گفت آنی به سعید آقا:آرش ....برگشتن طرفش به آرش صدای
 مثال موقع اون تا ک من.میگرده کلید دنبال داره حاال انداخت و کلید بعدهم کرد قفل دهنشو
 من دچرخی من طرف به سرها دوباره که کشیدم جیغ کردم پیدا انگار یهو بودم کلید دنبال
 زیر زدن باهم بودن گیج االن تا که ها بچه کردم باز و قفل و نکردم معطل هم
 شده چی گفتیم دیوونه:سایه...بزنی حرف نتونی سخته چقد آخیششششش:من.....خنده
 .خندید باز و کرده گم کلیدشو خانوم نگو

 راتج اوومم:من... میکردم محاسبه ذهنم تو...میکنی؟ پیشنهاد بازی چه تو آنی خب:سعید
 دارن که کسایی حالت اوممممم خب تا0هم پانتومیم تا6هم فامیل اسم تاست0 حقیقت
 انتخاب ازیب یه بشکافی اتم که نمیخوای آنی اه:گفت سهیل که گرفتم خودم به میکنن فکر
 ودشونوخ هم پسرا پانتومیم یا فامیل اسم گفتن می که میخوندم دخترا چشای تو.دیگه کن

 گفتم ودب پسرانه رفتارم و اخالق که اونجایی از من و کنم انتخاب حقیقت جرات که میکشتن
 زدن و آنی ایول:گفتن هم را پس و.....ایشششششششششش:باهم دخترا.....حقیقت جرات
 پاک بوسش جای که حالی در:اومد در صدام که گرفت لپم از آبدار ماچ یه هم آرش قدش
 شجا دست با کنه بوسم کی هر کوچیک از عاتمه.کردی مالیم تف آرش اه گفتم میکردم
 هب اینکه تا چرخوندن و بطری کرد شروع خودش از و اورد بطری دونه یه سعید.میکنم پاک
 اشمداد خب:شیطانی لبخند یه با آرش.....کرد انتخاب و حقیقت سهیل افتاد آرش و سهیل
 و دینش عمو شما:خجولکی حالت با هم سهیل....کرد باز نیششو و کنی عمو منو میخوای کی
 میگی استر  ننننننننننننننننننه:باهم همه... بود کرده یقش تو سرش که کرد نگاه نگین به

 ها بچه باشن خوشحال نگین و سهیل اینکه از بیشتر خدایی......ماهته؟؟؟ نگین؟؟چند
 و نگین و سهیل هی و میکرد بپربپر که آرش مخصوصا بودن شده مرگ ذوق

 راه تف و ماچ و بوس برنامه ماهم....ماهشه یه تازه: حالت باهمون نگین.....میبوسید
 و جرات دسعی...بدبخت سعید به افتاد اینکه تا چرخوند بطری سهیل خالصه.بودیم انداخته
 اب اول سعید کنه خواست هرکاری آیناز دست بده گوشتی:گفت هم سهیل کرد انتخاب
 آقا مراع بسوزه دلم ها مواقع این اصال که منم کرد نگاه من به التماس با هم بعد گرد چشای
 خخخخ جونی سعید بود نوشته یکی که مخاطبین لیست تو رفتم منم من به دادن گوشیو
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 ینع هم صداش خرکی عشوه با دختر یه که گرفتم رو شماره همون.پسر دختره میدونه خدا
 منم....بشنون همه که اسپیکر رو زدم و گوشی جان سعید خوبی عشقم سالم:گفت وزغ هو
 نمم باشی خوب تو عزیزم مرسی زندگیم ماهت روی به سالم:گفتم کردم کلفت و صدام
 هی عزیزم نیست چیزی:سرفه یه با من.... عشقم گرفته چرا صدات:دختره اون..... خوبم
 شقمع نکنه خدا:من...تو مریضی نبینم بشم فدات من الهی:دختره اون...خوردم سرما خورده
 چشم به ای:گفت میشد مرگ ذوق که حالی در دختره اون...میشم خوب تو بغل و بوس با
 اشهب ناقال ای:دختره....بپوش هم قرمزتو خواب لباس اون جیگر باشه:من...عزیزم خونم بیا

 و شدن دکبو خنده از ها بچه بعلللللله کردم جمع به نگاه یه آقا....بای:من...منتظرتم عزیزم
 نکنه حمله من به که بودنش گرفته آرش و سهیل نگو که و سعید میزنن گاز و زمین

 قرمز خواب لباس باش رو دختر اون هااا اومدی فیلمی عجب آنی وای:آرش....خخخخخخخ
 ادد جواب دختر یه بازم گرفتم و بود روش قلب عکس که دیگه شماره یه.....خنده زیر زد و

 و ناز با حاال...هستین خوب محمدی آقای سالم:اسپیکر رو هم گوشی کردم کلفت صدامو
 سالم:من.....بزارم دلم کجای من و زدنش حرف رسمی این ولی ها میگفت اینارو عشوه
 کرده هم ذوقی چه خخخخخخخخ....محمدی آقای مرسی وای:دختره....خوبی عزیزم
 زمعزی سالمتیت:من...خبر چه سعیدجان باشه:دختره..... ترم راحت بگو سعید عزیزم:من

 پارک پس عشقم باشه: من....نه که چرا عزیزم البته:دختره.....ببینیم همو میتونیم
 دادم سعید به و گوشی خالصه...نفسم بای.....خداحافظ فعال باش منتظرم).........(
 عذاب حاال شد جمع خنده باعث که اوردم در زبون براش هم بعدش کردم هم عذرخواهی
 بطری یدسع...بودن ساده خیلی اونا آنی بیخیال کردم کار این بادخترا چرا بودم گرفته وجدان
 اصد یک همه شد باعث که کرد انتخاب و جرات هم اون نگین و خودش به افتاد که چرخوند
 نگر  اینقدر اونم ببوسه و سهیل گونه نگین که گفت سعید خالصه بگن اووووهوووووو یه

 ونهگ و دادن افتخار ما به دقیقا بعدچند اونم پرست آفتاب عین بود شده دقیقا کرد عوض
 بازی نشد راضی دیگه ولی ببوسه و لبش باید گفتن می ها بچه بااینکه بوسید و سهیل
 ختمیندا پایین باال ابرو واسم هی نامرد افتاد آرش و من به اینکه تا داشت ادامه همینطور

 یه هم آرش کردم انتخاب و جرات شجاع که منم حقیقت جرات پرسید حالت همون با
 این از و حاملم ازت بگو بزنگ بهش دخترباز مانی اسمش رفیقم گفت داد بهم شماره
 آنی هااا هاااا هاااا:سعید....میکردم نگاه و آرش واج و هاج بود باز دهنم میگین منو.حرفا
 سیمکارت یه که آرش از و گوشی کردم نگاه رو شماره.زد قهقهه و کن تف هستشو خوردی
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 دمش مواجه پسرا و دخترا باز نیش با باال اوردم که سرمو گرفتم روش بود انداخته دیگه
 رفامح این از پروتر من اشتباهن در سخت ولی نمیکنم کارو این من میکنن فک خخخخخخ
 ما ویرش این اسم گفتی داداشم خب گفتم شاهین به باز نیش با من آینازم من بعللللله
 لهب :مانی داد جواب ما مانی آقا این که گرفتم رو شماره...مانی:آرش...گفتی بود چی اسمش
 تو محامل تو از من بگم زبونی چه با عزیزم مانی سالم:زاری گریه حالت با من....بفرمایین
 حاال) گریه زیر زدم و هااااا کنم بزرگ تنها دست رو بچه این چطوری من منی ی بچه پدر
 یک تو خودت واسه میگی چه:مانی..... بود گرفته خندم خودمم ها بچه خنده از(ها بود الکی
 یشناس نمی منو چیه پرتا چرت این مانی:من.کرده هول بود معلوم...چیه بچه دیگه هستی
 اب)نامردی خیلی کردی و خودت حال و عشق که حاال نشناسی بایدم بعله دیگه معلومه
 چرا عزیزم باشه خب خب:گفت و پرید حرفم ؛؛؛وسط-تو میکنم شکایت ازت من(گریه
 تمگذاش قرار دختره اون با که پارکی همون هم من ببینمت میتونم کجا میشی عصبانی
 رفیقش از ای سوژه یه که هم آرش خنده زیر زدیم ها بچه با کردم قطع و دادم و آدرسش
 ساالد و سبزی قورمه که شام بعداز همه شب اون....میکرد ذوق خودش واسه هی داشت
 .شد تموم ها بچه های شوخی و خنده با خوردیم بود الویه

 بیا مامان مامان:گفت دویید طرفم به دختربچه یه موقع همین قشنگی ی خونه چه وای
 و میخندید ساله: پسربچه یه هم اونجا اتاق یه تو برد و گرفت و دستم و شده بیدار داداشم
  ششیر  من..م:من... .نمیدی شیرش چرا مامان مامان:دختربچه.. .میمکید شصتشو انگشت

 

 ناومد هم عین دیگه بچه دوتا دیدم که دادم شیر بهش..مامانی دیگه اره:بدم؟؟؟دختربچه 
 هدیگ بشورین خودتونو بریم خب:من...کردیم دستشویی ما مامان مامان:گفتن اتاق تو

 صهخال.....  میشستی مارو همیشه تو نیستیم بلد ما مامان:اونا....هستین؟؟؟ چی منتظر
 مهد از ابجیمو نمیری مامان مامان:گفت اولی دختربچه همون که شستم هم اونارو
 مهد از آوردم هم اونو رفتم...دیگه اره :دختربچه....مهده؟؟ آبجیتون مگه:من....بیاری؟

 تو رفتیم ما آقا....گشنمونه؟؟ ما مامان مامان گفتن اومدن ها بچه بعد دقیقه چند...
 همون ریخت بچه تا1،61: کردم باز و یخچال در که همین بدیم غذا اینا به که آشپزخونه
 دیدن اب سهنده که این دیدم برگشتم تا احوالت ضعیفه سالم گفت که اومد صدایی یه موقع
 ووووووووییی  بود خواب همش کردم عرق چقد خدا وای.....ک کشیدم جیغی صحنه این
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 شستن صورتم و دست دستشویی رفتم. گریه زیر زدم و کجایی مامانم وای بچه چقد
 لیا اینکه کردم پیداش بدبختی هزار با میخوره زنگ داره گوشیم دیدم که زدم هم مسواک
 داری مامانم به کاری چه:من.....کنارته؟ مامانت آنی سالم:الی.....خره بنال:من مارمولکه
 کصافط:جیغ با من...... ببنده و افسارت بیاد بگم گذاشتن باز تورو کنم فک آخه:الی....االغ؟
 پاچه شدی سگ باز تو آنی ووووووووییی:الی.....دم و شاخ بی االغ بریدی افسار خودت
 خب نه اووممم:الی.... بگی اینارو زدی زنگ:من.... شده من نصیب امروز انگار تو گیری
 بش تا کو حاال:من..... دور دور ها بچه با بریم شب بگم زدم زنگ بیخیال اینارو آنی چیزه
 هم ها شما دنبال خب خیلی:من....میای حتما خب آره:الی..... .میشه چی ببینم
 ونگ:الی....عمته شوفر گمشو:من.....داریم شوفر چندتا ما مگه دیگه بگه:الی....بیام؟؟
 اب من....چغه چغه باو الی؛باشه....درک به:من!.....برمیخورها بهم داره کم کم دیگه عزیزم
 بیشعور:من....میگیری گاز چرا نازم هاپو الی؛هیسسسسسس..... الی سگی خودت:جیغ
 میدی نسبت من به و خودت های صفت چرا وا:الی.... .تولشی هم تو و باباته هاپو
 زا اینم...بابای:الی....کم شررت:من.... باری کاری باو باشه:الی.... الی شو خفه:من....توله
 .همیدون خدا میکرد چه من خواب تو سهند بودها خوابی عجب خدایی ولیییی امشب برنامه

 >>سهند<<        

 یمبخواب ما روز یه میزارن مگه بابا ای اومد در گوشیم صدای که میبردم سر به ناز خواب تو
 آهااااا هست ای کنه عجب خورد زنگ بازم شد قطع گوشی نبود میگشتم چی هر حاال

 فتیص از است زرافه مرشاد اه کردم نگاه خخخخخ بود تختم زیر کردم پیدا باالخره ایناهاش
 کم گلم داش سالم به:مرشاد....بله:دادم جواب و تماس گرفت خندم خودم دادم بهش که

 بیدار زودی این به امروز ای کاره چ تو ببینم چنارم درخت سایه زیر:من...پیدایی
 من مادر میزنی چرا میگم شدم بیدار گرام مادر های کتک و بازور مرشاد؛هیچی...شدی
 امانم میگم کنم عوض خونه دکور میخوام بده کمک بیا نیست خوابیدنت وقت توله میگی
 یوقت میگه بشه عوض هرهفته نیازه حاال کردی عوض رو خونه دکور پیش هفته یه همین
 نباشی خسته:من...کردیم کار خر مث االن تا ما آقا اره باشه خونه این تو تو مث ای توله
 ما دنبال باش آماده بیرون میریم ها بچه با شب مزاحمت از غرض..مسخره:مرشاد....دالور
 مث چیهی اوففففف....فعال:مرشاد...میبینمت باشه:من...هستن هم اینا پرهام اکیپ بیا هم
 سهند من کنم معرفی خودمو خب خب.کنین امتحان نه میگین نمیچسپه ظهر تا خواب
 جهشی من کوچیکترم سال6پسرا از  خو دیگه مجردم خخخخخ تهران از مجرد ساله:6راد
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 نم بگیرن مدرکشونو زود که خوندن جهشی گفتن می که اینطور هم پسرا البته خوندم
 اسمش که ابجیم پسرم تک من خب میدی دست از انگیزتو باال بره سن هرچه معتقدم
 مهندسی شرکت یه خودم توپه مالیمون وضع دارم دوسش خیلی سالشه61هست سانیا
 و مغروری خیلی و غد خوشتیپ دارم زیبایی ی چهره رسیده ارث بهم پدربزرگم از که دارم

 ره بسه خب آیناز دختره این مخصوصا اینطوریم مونث جنس با البته بداخالق همچنین
 >>آیناز<< .بیرون بریم بچ برو با شب تا بدم انجام کارامو برم زدم فک چی

 سشوار موهامو گرفتم ای دقیقه7:دوش یه داشتم وقت ساعت: انداختم ساعت به نگاه یه
 ی یرهگ به گوشم بغل از و ریختم وری یه هم دسته یه کردم جمع سرم باال کلیپس با کردم

 سفید مانتو یه بودن نخی و کشی مانتوهای اکثر کردم وصل موهام بقیه به مخصوص
 با کردم سرم هم روشن آبی شال یه پوشیدم پا دم روشن آبی لی شلوار با کوتاه چسپان
 یه املب به زدم رنگ خوش بنفش رژ یه بود آرایش نوبت حاال.صاف تخت سفید های کفش
 پیدا خاصی گیرایی چشمام حاال کردم فر ریمل با هامو مژه کشیدم هم باریک چشم خط
 به به مانداخت آینه تو خودم به نگاه یه گرفتم دوش ادکلنم با کشیدم مداد ابرومم بود کرده
 ارسالپ تولد کادو آرش که طالمم دسپند بستم دستام مچ به و ساعتم شدم جیکری عجب
 و عابربانکم کار با دستیمو کیف  بود61عیار داشت زیاد جلوه کردم دستم و بود داده بهم
 ها بچه با مدار  که گفتم خانوم زهره به بیرون رفتم اتاق از و برداشتم ماشینم سویچ و گوشیم
 دماوم ها پله از من میکنین فکر االن شما اینکه البته دادم خبر مامانمم به بیرون میرم
  خخخ اومدم ها نرده از زدین حدس درست که خدمتتون کنم عرض خب ها نرده از یا پایین
 پسر های تیپ چه کردم سوار و نیلو و نسیم و الی نوبت به شدم سفیدم لندکروز سوار رفتم
 بریم شد قرار.بودیم خوشتیپ هممون نگذریم حق از مارمولکا این بودن زده هم کشی
 ترادخ میداد صدا دوپس دوپس باال هم صدا بود کرده روشن نیلو و ماشین پخش رستوران
 همه.... رسیدیم که پایین بریزین بچ برو خب......میدادن هم قر میخوندن باهاش هم
 رفتم بودم شوفر معمول طبق منم کنن پیدا و دنج جای یه رفتن اونا.هوررررررررا:باهم
 پسر پر هم بغلی میز بود نشسته نفره:میز یه سر ها بچه پیش رفتم.کنم پارک ماشینم
 بزار هیچی هنوز:نیلو.... دادین سفارش چی بچ برو خب:من....بود نفره6:میز یه دختر
 ونمنمید که کردن مردم مسخره اینقدر خالصه ما ای دوست از اینم کنیم پیدا سوژه چندتا
 ماغشد شتریه لباش دختره اون یا شرت شد اینم گلیه گل قرمز معلومه شورتش پسره اون
 میزنه ناخنک غذاها به داره میگفتن بودن داده گیر بدبخت گارسون به گورخره مثل
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 سهند اینکه اء گرفتم نگاشو رد میکرد اشاره بغلی میز به باش رو اونجا آنی:نسیم.هییییییییی
 ماش فامیالی:الی... پرهام رفیقای و فهمیه و پریسا و پرهام که اونم کن صبر رفیقاشه با

 یسپ:من داشت فاصله من از صندلی چندتا دقیقا پرهام...خودشونن چرا:من..آنی نیستن
 ما طرف به سرها همه شد باعث که میووو میووو پخخخ... ..تیس  تیس..پیس
 به نانز  جیغ دید منو که پریسا.بردی ابرومونو که الهی ورمبش قبرتو سنگ:الی....برگرده
 شتنک زنده زنده دخترتو که بیا مامان آیییییی :من.....شد حل آغوشم در بعد و دوید طرفم

 خو دممیکر  پاک دست با منم میکرد مالیم تف هی و بود تنگیده برات دلم آنی وای:پریسا.
 سالم:امپره.....نه نمیدیم خبر منو دور دور میاین حاال عزیزم منم:من.ایییییییییی میاد بدم
 روت میگه دیگ به دیگ بله بله:من....میگردی رفقات با نمیگیری تحویل دیگه حاال آنی
 دمز  خودمو اصال منم داد تکون سالم عالمت به سری یه تا زد زور اینقدر هم فهیمه.....سیاه
 تیح کردیم پرسی احوال و سالم هم بقیه با .خخخخخخ علی برم قربونت چپ علی گوش به
 که ممیزدی حرف داشتیم ها طفلکی نداشتن خو زبون دادن سرتکون هم اونا سهند اکیپ با

 یمکرد تعطیل میشه هفته یه االن آره:من....میری؟؟ والیبال سالن هنوز آنی گفت پرهام
 پسرا و دخترا ینب بزارن مسابقه قراره دیگه ماه7پرهام؛.... بشه شروع دیگه هفته از احتماال
 عوض هوامون و حال خوبه:من..... کردی شرکت هردوتا تو که هست هم دو مسابقا البته
 تمهس من هم دو البته معروفیم های بازیکن جز میریم والیبال کالس نیلو و من....میشه
 دش سفارش مشغول هرکی اومد که گارسون.ان پرش و شطرنج تیم عضو هم نسیم و الی
 مه من اوردن و سفارشاتمون چنددقیقه بعداز دادین سفارش مخلفات و ابکب جوجه تا:ما
 لیا میکنن فعالیت ها االن من های کرم درجریانید که خودتون دادم سفارش پپسی دوتا
 یزم زیر از پا با کردم تموم و غذام که هم من نشست دوباره اومد کرد حساب رفت کرد تموم
 رفتگ مو نقش اونم کردم اشاره ها پیپسی به نمم افتاد من به چشمش که زدمش لغت یه
 اجرای بعداز باش آماده هم الی و من بودن خوردن مشغول دوتا اون.هستم که گفت و

 به هک دادم تکون اینقدر اول رو ها پیپسی بود داده یاد بهم و تکنیکش آرش الفرار نقشه
 رو تمگذاش کردم کسشبرع بعدهم گذاشتم باز کوچولو یه سرشونم بودم افتاده کرده غلط
 یم فرود نسیم نیلو سر رو بارون قطرات مثل میشد منفجر خودش ثانیه چند بعداز میز
 بعد ریمبشو و دستمامون میریم:الی....کجا؟ گفت نیلو بریم که شدیم بلند الی و من.اومدن
 که بودیم نرسیده رستوران در به هنوز زدیم جیم دوتایی و منتظریم بیرون

 نگاه و بعق بعد انداختم هم به نگاه یه الی و منو ترکید ها پیپسی ووومببببببووووووووووو
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 صورتشون رو از پیپسی شدن کشیده آب های موش مثل نسیم و نیلو اوووووووه کردیم
 نزمی پخش دیدم رو صحنه این که من ریخته ریملشون چیده بهم موهاشون  میاد پایین
 .میزدن گاز و میزهاشون هم رستوران تو دافرا بقیه بخنده کی نخندم من حاال شدم

 که من نیآ:نیلو.میکرد جیغ جیغ و میپرید پایین باال کندن و پرشون که مرغایی مث نسیم
 لختت شممیک انبردست با ناخوناتو میکنم تو سر موهای تک تک کن صبر بود تو کار میدونم
 شدیم ماشین سوار خطریه اوضاع دیدیم که هم الهه و من....برد آبرومونو خخخخخ میکنم
 نخودشو دستمال با که حالی در اومدن هم اونا چنددقیقه بعداز خنده از رفتیم می ریسه و
 هم بش اون خخخخخ بود کشی گیس و گیس قضییه سرمون تو زدن اینقدر میکردن تمبز و

 ....الال و فردا امید به هامون خونه رفتیم هم ما گذاشت

 رت فشرده درسامون هامونیم کالس درگیر معمول طبق هم ما گذشته شب اون از ماهی سه
 منو تسرسخ دشمنی جز نیوفتاده ماه سه این طی خاصی اتفاق امتحاناتمونیم نزدیک شده
 االح دانشگاه شیطون دختر شدم شناخته هم مرده ذلیل بدبخت من.هامون کل کل و سهند
 هی کنفرانس که داریم کالس هم فردا خدا هی رفت فنا برباد همینم داشتیم آبرو ذره یه
 هم استاد حفطم حفظ االن نشم ضایع دانشجوها جلو که کردم تمرین بس از دارم درس
 با هم ادختر . اولی ترم یه با آخری ترم یه کنیم درست باید ماکت یه کنه بندی گروه میخواد
 هباش عاشقیه و عشق قضیه کنم فک شدن تر صمیمی یکم و شده آب هاشون یخ پسرا
 سر فرق سنگی یه خدا ترشیدم وسط این من نیما و نیلو میالد و نسیم مرشاد و الی خخخ
 وقت مک کم.میسازم هم گندش اخالق با ام راضی بوخدا واال بگیره منو بیاد بزنه سهند این

 وشیدمپ عروسکیم خواب لباس گفتم بهشون بخیر شب کردیم چت ها بچه با یکم الالست
 .برد خوابم نرسیده دودقیقه به کردم خانوش هارو چراغ زدم هم مسواک

 مامان نفس دخترگلم شو بلند مامان دختر آنی:میگفت که شدم بیدار مامان صدای با صبح
 شو بلند مرده کرد؛ذلیل قاتی یهو کم دختر شو بلند شد دیر دانشگاهت

 بشم قربونت جان مامان وای:من....و مارمولک الهی  شی الل دیگه،بیشعور،االغ،کرگدن
 بعداز  منم رفت دیگه مامانم آآآآ شدم بلند چشم دادی نسبت من به و وحش باغ کل

 دش تا چهار چشام که بودم نرسیده ها نرده به بیرون اومدم اتاق از صورتم و دست شستن
 اممباب پایین رفت و ویژژژژژ ها نرده رو نشست مامانم بهتون میگم دیدم چی میگین حاال
 نه کنم خنده میتونستم  نه من حاال کنه بغلش رسید مامانم که بود واستاده ها پله پایین
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 گفت بعد اومد در خدمتش از حسابی گرفت مامانمو اینکه بعداز بابامم داشتم حرکت قدرت
 اه نرده رو از من پدر آخه. آشپزخونه بردش و کرد بغلش و پایین اومدی ناز چه عزیزم وای
 و رفتن پایین حال و حس دیگه صبحمون از این کنه بخیر خدا داره ناز هم اومدن پایین
 با کردم جمعشون کردم خشک موهامو گرفتم ای دقیقه61دوش یه اتاقم رفتم نداشتم
 مقنعه و مشکی مانتوی با مشکی ای لوله لی شلوار شد پوشیدن لباس به نوبت کلیپس
 دوست خیلی تیره های رنگ بودم زده مشکی تیپ مشکی سانتی7 پاشنه کفش و مشکی
 حالت از امروز و ابروهام مدل زدم هم ریمل جگری رژگونه با زدم جیگری رژ یه دارم

 ینهس قفسه و گلوم زیر و ام دست مچ به پایین آوردم و دمش یکم و دادم تغییر شیطونی
 شدم مطمئن چی همه از اینکه بعداز میومد هم متری ده تا بوش که طوری زدم عطر امم
 دستم وت هم ماشین سویچ برداشتم هم و تابم لب توش انداختم و گوشیم برداشتم کولمو
 خونه اهل زدم داد بلند خخخخخ پایین اومدم ناز بابا قول به ویژژژژژ ها نرده از و گرفتم

 از مه سهند ماشین من با همزمان که دانشگاه در جلو رسیدم بعد ربع یه رفتم من خداحافظ
 و سرتون خب اومدن نسیم ماشین با نیومدن من با دخترا امروز بود پسرا با اون رسید راه
 و ارک این بود من منتظر اونم داخل برم من بگیره عقب دنده بودم اون منتظر من نیارم درد
 مه به ماشینمون جلو میرفت کدوممون هر که بود طوری ماشینامون خونده گور ولی کنم

 و اشینم ضرر بابای گور گفتم بشه شروع نزدیکه کالسم دیدم که منم میشد له و میخورد
 قبع رفت بخوره ماشینش به بود مونده ذره یه بشم رد کنارش از سرعت با که دادم حرکت

 کپار  و ماشین.بشه اوف ماشینش ترسید بچم سهند آقا اومدی کوتاه باالخره خخخخخخ
 ندادمشون سگ محل منم پایین ریختن همه ترمز رو زد ماشینم کنار اومد اونم که کردم
 السک تو گذاشتم پام من تا بود نیومده استاد هنوز شدم کالس راهی و برداشتم و وسایلم
 خودشون کنار ها بچه یوهاااااااااا میمونن کالس در پشت اونا نتیجه در پس اومد هم استاد
 در پشت و نداد راشون هم استاد اومدن هم اونا بعد دقیه7نشستم رفتم بودن گرفته جا برام
 رمب گفت استاد که بود کالس آخر ربع یه.جانمی ای بود عروسی اونجام خخخخخخخ موندن

 معج با شدن رو روبه از هیچوقت داشتم نفس به اعتماد خداروشکر کنم اجرا کنفرانسمو
 واسه آوردم مهندسی و بود ریاضی که رشتم عاشق که اونجایی از و نمیکشیدم خجالت
 لهپ چهارتا که سکو باالی رفتم من خالصه.نداشتم مشکلی مسائل حل و دادن توضیح
 ی ارائه واسه ندارم دوست داخل بیان بگه نفرو چهار اون که خواستم استاد از میخورد
 زنمب پوزشونو داشتم دوست گفتم می دروغ چی مث حاال) نباشه کامل کالس کنفرانسم
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 و کنفرانس و تو بیاین میبخشم محمدی خانوم بخاطر فقط گفت اونا ب هم استاد(زمین
 به و دمکر  باز و تابم لب شد خندشون باعث که باال میومدیم ابرو واسشون منم بدین گوش
 داشتن ایرادی و عیب هیچ کنفرانسم کردم وصل بود هوشمند که کالسمون نمایش صفحه
 اولی ترم دانشجو یه از گفت بود راضی خیلی استاد هامم طرح از و بود کامل چی همه و

 یپاک میدادم جواب مکثی هیچ بدون میپرسیدن سوالی هر هم ها بچه کشیدی بهتر خیلی
 قتحقی قبل از چون من خب ولی بود فیل حضرت کار که میپرسیدن هایی سوال هم سهند
 عدازب بود باز بسکتبال توپ اندازه دهنشون ها بدبخت دادم جواب سواالشونو بودم کرده
 خخخخخخ میزد سوت هم الی میکردن تشویق ها بچه نشستم کنفرانسم شدن تموم
 کی دیگه تو آنی ایول:نیلو....کردی کم روشونو آفرین بود عالی کارت دختر:نسیم
 روهگ میخواد که گفت استاد چنددقیقه بعداز.خخخخخ بستی و شیطون دست:من..هستی؟
 و فروزش خانوم...ما به رسید که میخوند رو ها اسم همینطور کرد شروع و بخونه رو ها
 کنی جمع دخترارو فک بیاد یکی هههههههههه....رادمنش آقای و رنحبر خانوم...مرادی آقای
 طغل خدا یا.سهند و میالد نسیم منو بود مونده حاال...نمیزنن هم پلک حتی خوشحالی از
 افشار خانوم زد خشکم استاد باصدای که میخوندم دعا همینطور باش داشته هوامو کردم
 درسی که ما به راد آقای و محمدی خانوم شد خراب سرم دنیارو شنیدم اینو تا فرهمند آقای
 دمش بلند میخورد خونمو خون که من میخندیدن و بودن گرفته و هاشون دل خنده از ها بچه
 مه اعتراض حق کس هیچ:گفت و کرد دستی پیش استاد کنم باز دهن خواستم که همین
 ماش دخترم:گفت و کرد من نگاه میندازمتون ترم این که اینه اونم داره وجود راه ولی نداره
 و یششن و افتادیم هم عروسی یه رمانا مث شاید بیاین کنار خودتون با کن سعی بشین هم
 های ساختمون از هم ماکتتون میشینین هم کنار ها گروه بعد جلسه از ضمنا کرد باز

 ها عکس تو هم خودتون باشین داشته توجه بگیرین عکس هایی زاویه هر از شهر مختلف
 داد مآدرسش و کرد معرفی جارو چندتا خودشم بعد تا سه یا عکس دوتا حد در البته باشین
 روب عمت عروسی بیشعور مردک:زدم داد بیرون رفت در از تا رفت و کرد گم گورشو هم بعد

 وندمش با که اونا کنن اینطوری بایدم....میکردن اروم منو دخترا اوووووف بزکوهی مترسک
 داخالقگن این با چطور من اخه بودم گرفته بغل غم زانو که بودم من تنها میشکستن گردو

 وچولوک خانوم:گفت طرفم میاد پیشونیش رو اخم باهمو سهند دیدم بیام کنار خودشیفته
 خوشم هیچ کن جمع خودتو هم حاال شم گروهی هم تو با که نبود آرزوم منم نزن غمبرک
 مو رشما خواست منم از کنیم شروع و کارمون باید فردا از گفت و داد شمارشو بعدهم نمیاد
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 هشب پس بیارم کم که نبودم آدمی منم میندازه دستم ندم اگه کردم فک خودم با بدمش
 نشستم بابا مامان پیش یکم شام بعداز شب.گذشت روال همین رو هم روز اون دادم
 مسواک کردم عوض کوتاه شلوارک تاپ یه با و لباسم رفتم اتاقم به خواب ی بهانه به بعدهم
 سهند که مکرد بازش اومده پیام برام تلگرام از دیدم که برداشتم و گوشیم تختم تو رفتم زدم
 وهار ساختمون بریم دنبالت میام فردا) بود داده ام پی کردم  ذخیره شمارشو صبح بود
 وصلهح دادم و آدرس منم بود نکرده سالمم بیشعور(برام بفرست خونتونو آدرس ببینیم
 ایه عکس چه اوالال کردم نگاه بود گذاشته که هایی عکس رفتم برم ماشین با نداشتم
 یه و مشکی لی شلوار با که عکس یه مخصوصا بود خوشگل خیلی وووووویی داشت مامانی
 مشکی اسپرت های کفش با میشد دیده راحتی به اندامش بود گرفته چسپان و قرمز تیشرت
 کسشع یه بود شده خواستنی خیلی که بود گذاشته هم ناناز ریش ته یه بود زده هم عینک
 پوشیده ودب باز باالش که مشکی براق کفش با ای سورمه تیشرت و سفید کتان شلوار با هم
 جووووون بود پاهایش رو هم یکی بود جیبش تو دستاش از یکی بود زده باال موهاشو بود
 ریندا کم خوشگلی از خودت که خوبه کن درویش چشاتو:وجی) بود شده خواستنی خیلی
 وت آنی آره وای ) بشه فداش آنی نانازه چه میبینی هم تو وجی وای(میکنی غش اینجوری
 وجی سرت به خاک یعنی (تازه گرفتم ازش هم ماچ یه نازه چه دیگه اون ندیدی و وجیش
 نشاااا شد ای دفعه یه آنی)نمیدی خبر من به میکنی پیدا دوست خودت برا میری دیگه حاال

 ردمک نگاه آورد باال گوشیم رو گروه یه لحظه یه.بریم باهم شو پیاده وجی اوه(عروسیمون
 باهم و میدادن اصل همه بودن کالس های بچه کل بودن هم دخترا بود مدیرش میالد

 .الال سوی به پیش و اومدم بیرون میومد خوابم که من میخریدن

 ختت دوباره خودمه اتاق اینجا افتاد دوهزاریم بعد کجام نفهمیدم اول شدم بیدار که صبح
 طبق پایین پریدم تخت از جت مث شدم بیدار چی واسه اومد یادم لحظه یه خوابیدم
 خشک موهامو داشتم وقت سهند اومدن تا ساعتی نیم گرفتم دوش زدم مسواک معمول
 شفاف که پوستم به زدم ضدآفتاب ریختم وری یه هم قسمتی یه بستم باال کلیپس با کردم
 مه چشم خط یه کشیدم هم ابروم مداد زدم هم کالباسی به مایل بنفش رژ یه بود شده تر

 سفید شال سفید دمپا لی شلوار با پوشیدم بنفش چسپان تونیکه یه بعدم زدم ریمل کشید
 وشیدمپ بنفشمم عروسکی های کفش زدم هم عینکمو گرفتم دوش ادکلنم با کردم سرم هم

 اومده شوفرمون فهمیدم شنیدم که و زنگ صدای برداشتم هم و سفید دستی کیف و موبایل
 حرکت ماشین که بشم سوار خواستم.پسر آق حلقم تو ماشینت اوالال بیرون رفتم منتظره
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 و بودم رفته که راهی اومد عقب دنده شم سوار خواستم دوباره زد ترمز جلوتر یکم کرد
 نه نمم کرده مسخره منو آشغال کوچه سر رفت داد گاز و ماشین بعللله که برگشتم دوباره
 دمش بیخیال میزنه رو خونه رنگ دیدم دقیقا چند بعداز.خونه تو رفتم برداشتم نه بردم
 اومدم من:من....ام منتظر پایین بیا:سهند.....بله:من.....خورد زنگ گوشیم موقع همین
 دیگه دقییقه7:سهند..... میپروند جفتک کوچه سر تا که دیدم و خر یه فقط نبودی پایین
 ما قاآ میکنی مسخره منو گنددماغ ی پسره کرد قطع و میرم نبودی بودی که بودی پایین
 دار اهاهاه نشستم و کردم باز و عقب در رفتم خانومانه منم منتطره آقا دیدیم پایین رفتیم
 وا:من..... جلو بتمرگ بیا نیستم شما شخصی راننده من محمدی خانوم:سهند.... میسوزه
 خانوم:سهند...... (اوردم در شیرزاد خانوم ادای) و اوا نیستید آژانس شما مگه جان شوفر
 ستفادها کردنشون خر برا اداها این از تو که نیستم پسرا اون از و من گرفتی اشتباه کوچولو
 تو بهتراز6بفهمی دهنتو حرف بهتره: پسر اق:من.. )..(.... بالنسبت هم اونا اوکی میکردی
 بهت میدادن پا بهت که نیستم دخترا اون از من0ما نه شمایبن میان ادا که اونایی بودن هم
 بزور یا بشینی جلو میای جوجه بابا برو:سهند........هههههه میسوری داری نمیدم محل
 حانامت میخوای:سهند....کنم کارت چی میفهمم بخوره من به دستت فقط تو:من ....بیارمت
 داهاا این خری خیلی واقعا آنی.نشستم جلو رفتم و دارم پا خودم نکش زحمت نه:من....کنم
 های ساختمون چندتا کنار چنددقیقه بعداز.مینشستی جلو میرفتی آدم مث بود چی دیگه
 پیاده خودش و داشت نگه...بودها خودمون خونه اندازه حاال خخخ مامانی خوشگل شیک
 با اندامی مشکی ای پارچه شلوار اوووم کردم بررسی و تیپش اول شدم پیاده منم شد

 ینکها نه بود شده دخترکش حسابی مشکی براق های کفش و سفید آبی خونه چهار پیراهن
 قاآ دیدم.هوم جریانید در که خودتون بودم کرده خوشتیپ منم اصال ها باشه بد تیپم من
 یه کردممی  نیگاش بالنسبت البته منگال عین هم زبون بی من ها ساختمون سمت میره داره
 التح و کنم بغلت که نداره توقع بیای نداری پا کوچولو:کرد گیرم غافل برگشت لحظه
 ادوم دادم نشونش لنگامو و ایناهاش دارم پا اوال پرویی کمال با من.... کرد نگاهم سوالی
 اومد  خداااا خود یا سمتم میاد داره آخ آخ زدم نما دندون لبخند یه بعدهم عمته کوچولو
 چه ریدغ دندوناش الی از پسر بمیری ابییییی گرفت دستش تو امو چونه وایستاد روم روبه
 ی چهره کنم خیس خودمو بود نمونده چیزی بودم ترسیده حسابی که من......زدی؟؟ زری
 شارف مامانی ووووییی.....میکنه اعالم بار یه اخبار گفتم و گرفتم خودم به تفاوتی بی

 بهم پوندچس خودشو و نه نمیکنه اعالم بیشتر بار یه اخبار که:سهند....شد بیشتر دستاش
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 هچسپید این که طوری مهمتر همه از و بشه خورد دستش زیر ام چونه که االنه دیدم که من
 شاید نمک استفاده ام زنانه تکنیک از گرفتم تصمیم... .االالله.....میکنن فکر مردم من به
 چه گرمه چه ووووی کردم قائم سینش تو سرمو زدن هم به چشم یه در اومد رحم دلش
 زما خودشو سریع ولی نشست بدنش تو لرزی یه کردم احساس بود من بالش کاش نرمه
 کسع ساختمونا از.رفتم دنبالش پنگوئن مث بودم شده پیروز که منم افتاد راه و کرد جدا
 با عکس دتاچن من عکس تا سه حداقل باشید عکس تو باید خودتون بود گفته استاد گرفتیم
 نهمو با بود عکس چندتا تو اونم اومد می در سهند حرص که میگرفتم مختلف های ژست
 آنی کن جمع لوچتو و لب) بود خوشگل خیلی نگذریم حق از خدایی ولی تکبر و غرور

 اون ساختمون این همش روز اون.جدیدا شدی ها بزرگ بابا مث وجی باشه(بردی آبرومونو
 زا قبال من بردم فیض حسابی خالی جاتون بود قشنگی جاهای خیلی بودیم ساختمون
 اهگیجگ با و خوردم لیز جا یه من که اینجا جالبه.نداشتم توجه بهش بودم شده رد اونجاها
 ی پسره گرفت جانانه عکس یه نکرد نامردی هم سهند آجر رو اونم اومدم فرود مبارک
 گرج و دل کباب و خونه سفره یه بردتم آقا ناهار هم ظهر..بیشعور کنه  کمکم نیومد اردک
 هم اونا گرفتم تماس هم دخترا با.دارم دوست رو کبابا این طعم چقد من که وااااای داد

 هک ماهم خودشون واسه بودن کرده درست عاشقانه فضای اونا البته داشتن رو ما وضعیت
 واال االغه مث که سهنده این ام خوبی دختر چه من مدیونید که خودتون جنگی خروس
 غروب.کنه انتخاب و طرح یه استاد  بعد استاد به کنه ایمیل عکسارو سهند شد قرار.بوخدا
 یه مداو جا حالم کردم که حموم نداشتم رو به رنگ بودم جنازه مث برگشتم خونه به که بود
 یه یدمکش دراز تخت رو گذاشتم باز هم موهامو پوشیدم سفید تاپ با بنفش ورزشی شلوار

 فتمگ بلند صدای با پایین رفتم بودن اومده بابا مامان کنم فک میومد پایین از صداهایی
 خوبی بابا آیناز سالم:بابا.. .شدم آویزون بابا گردن از و آنی های عشق سالااااااام
 مامان دمدی ....گرفتم لپش از گنده ماچ یه و میشم عالی ببینم بابامو وقتی:من....دخترگلم
 شوو آویزون بابات گردن از برو:ماما....بگیر تحویل مارو یکم جان مامان:من... کرده اخم
 تمرف منم.....مامان پیش برم کرد اشاره بهم بابا شده حسودیش ما مادر پس گرفتم آها.....

 یممال تف اونور برو اه:مامان..... بوسیدنش به کردم شروع و کردم حلقه مامانم دور دستامو
 ورپروژکت چشماش اوردم که رو بابا اسم کردی قهر چرا بشه قربونت بابا الهی:من...کردی
 میزنه برق طور اون چشمات اون که حاال:من...میکنه ذوق چطور نگا نگا شد
 غش و پایین اومدی ناز چه ها پله از صبحی مامان راستی شدم شیطون دوباره......آشتی
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 چیهر نمیخواد حاال آشتی بسه بسه:مامان....سفید چش ی دختره ای:بابا......خندیدم غش
 دش چی ماکتت دخترم:بابا.....خخخخخخخخ زد برق چشاش دوباره و بگی شنیدی و دیدی
 از بودم آب به دست من میکردن تقسیم و شانس وقتی که اونجایی از بابایی خب:من.....
 اهمب موضوع همین درباره میخواستم راستی لجم ک پسره همون با افتادم  شانسیم خوش
 وقت ماه یه تا بزاریم قرار باهم باید ماکت کردم درست واسه ما بابایی خب  اووووم بحرفیم
 که لحنی با بابا.... میزاریم قرار کجا باهم که نداره اشکالی شما نظر از کنیم درست داریم
 خترمد بده انجام  صحیحه میدونی که کاری هر:گفت بامهربانی میزد موج اعتماد توش کامال
 سوء اعتمادم از میدونم میشناسم کسی هر از بهتر دخترمو من دارم اعتماد بهت  من

 این که مامان...کردم بوسش دوباره و باباجونم داری لطف شما:من.....نمیکنه استفاده
 میگفت و میزد سرش تو همینطور زمین رو نشست سرش تو زد دودستی  دید رو صحنه

 شده قرمز که خندیدیم بس از کنم کار چی حاال وای کردن اغفال و شوهرم ایهاالناس
 رو دمپری لباس همون با شدم اتاقم راهی عاشق کبوترای به بخیرگفتن شب بعداز.بودیم
 تخت

 ک بود فتهگ کردن بازش داشتم سهند از پیام یه.بخدا بود اوضاعی چتیدیم گروه تو بچ برو با
 هم الزم های وسائل کرده انتخاب استاد ها طرح ترین سخت البته و خوشگلترین از یکی
 این ودب داده  آدرسشم کنیم درست تا مجردیم خونه بیا عصر شرکتم فردا ک گفت گرفته
 ناز و ادا کلی بعداز منم میباره غرور هم اش حرف کنم عرض چ ک رو سرو از کال بشر
 میدونین شدم یکسان خاک با ک ذوقم تو زد طوری اونم اش خونه برم شدم راضی عشوه
 باز یپپس خودت برا بیشتر..وجی.) خوردنی خوشگلی نازی این ب من نمیدونین د گفت چی
 منو هیشکی(چراعقشم..وجی) خونه نزار دلم رو دست وجی(هستم من خواستی کمک کن
 چرا حاال خب خیلی)گمشو مار زهر(اومدی خوب و یکی این خخخخخ...وجی) نداله دوش
 تختش یه بچه کنین ولشسششش(خودتی) این خره چقد اهههههههههههه(ای عقده میزنی
 وروت  صدتای روزی نیستی مالی همچین گفت خره سهند این گفتم می داشتم خب کمه
 دیگه شدم انعق کامال که منم.....بعلللللللله نمیکنم چیزمم حساب نگیر خودتو پس میبینم
 خواهیم حاال ن میگیم میگیرم حالشو ولی خخخخخخ بگم ک نداشتم هم چیزی نگفتم چیزی
 قرمز طرفه یه مانتو یه ایکبیری این خونه برم ک شدم آماده شد صبح هم شب اون دید
 قیهب بود قرمز پارچه از باریکیش ای پارچه کمربند و هاش آستین سر و اش یقه ک مشکی
 رمزق شال و مشکی ای لوله لی شلوار با باسن زیر نیم و وجب یه تا کوتاه اونم مشکی هم
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 و ریمل با جیگری رژ ی قرمز بندی بند های صندل با بودن توش مشکی های رگه که
 خیلی ک دادم خاص شیطانی مدل ابروهامم مداد با جیگر ک خودمم زدم جیگری رژگونه
 با ههمرا داشتم نیاز ک های وسائل برداشتن بعداز کردم جمع باال موهایم بودم شده جیگر
 ولط کارم ک دادم خبر خانومم زهره ب و برداشتم پشتیمو کوله راحتی های لباس دست یه
 نکرده خدای نکنن فضولی ک بهشون باشه هم حواسش البته بگه مامانم و بابا ب و کشهمی
 یبابا فعال شده دیرم ک برم زدم حرف هرچی بسه خدا بو واال جایزالخطاس انسان چیه خو

 دیدم چی میدونین کردم چپ سمت ب نگاه ی من بزارم دلم کجای و قرمز چراغ اهههههه
 وقت االن شما من برادر واال سیییییخ موها میگم راست شما جان ب دیدم خروس چندتا
 نانازی چ تو عشخم گفت؛واووووو اونا از یکی میکنی کار چ خیابون تو گیریته جفت
 پوزخند ی و بخور اتو ننه برو خوردن اما و نیست شکی ک بودنم ناز تو:من..بخورمت
 خریب و من ناز ک باشی که تو...خریداریم نازتم خانومی نکن ناز گفت نرفت رو از اونم..زدم
 چ مثال...میشیما وارد دیگه جوری وگرنه خوشگله دیگه بیا راه...بخرن نتونستن رو تو تای ده

 روب:من... نانازم میشه خراب پوستت کوچولو نخور حرص خشن چه اوه:اون..میکنی غلطی
 هطبق بود گفته رسیدم بود داده ک آدرسی ب رفتم و دادم ویراژ منم شد سبز چراغ بابا
 نمم خب میکرد وزوز هم زنه این  شدم آسانسور سوار کردم پارک و ماشین اونه مال بیستم
 وشخ بودیم راه تو نمیرسیدیم ک کاش رسیدیم آی رسیدیم بشه کم روش بخونم دهن ی

 در لحظه ی شد کباب هممون دل شد خراب مون پشت الک بودیم پشت الک سوار بودیم
 ی لب زیر و داد تکون تاسف عالمت ب و سرش تو اومد مردی پیر ی شد باز آسانسور
 ودنب ک من با خخخخخخ استغفرالله میگفت و میداد تکون و سرش هی و میگفت چیزی
 ک گفت بود واحد تا سه  شدم پیاده آسانسور از خداروشکر خب اررررررررره همه نه مگه
 که و در کلید اینم هاشاین هاااااا زیرشه هم کلید پس اوناش اها هست گلدون ی من واحد
 ی ودب طویله نبود ک خونه حاال میگم چرا میگین والیبال توپ ی اندازه شد چشام کردم باز
 وشیدهپ احتماال خب ولی نبود کثیف همچین حاال بود ریخته مبل رو کثیف های لباس عالمه
 ک زدم آشپزخونه ب سر ی مشروب های شیشه نوشابه دلستر ساندویچ پیتزا جلد شده
 شخون ب سامونی سرو ی گرفتم تصمیم حساس ک منم نداشت سالن از کمی دست اونم
 چسپان کوتاه آستین تیشرت ی با و لباسام تره سنگین نگم ک اونم اتاقش تو رفتم بدم
 زا کردم جمع موهامم بود سفید خط تا سه هاش بغل ک مشکی ورزشی شلوار یه و سفید
 اول زرگهب انگار ن انگار ک کردم جمش جوری کلیپس با میرسید باسمم رو تا بود بزرگ بس
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 النس رفتم بعد شستم رو ظرفها اول بود کثیف ظرف چقد ماشاا کردم شروع خونه آشپز از
 اب بود سالن تو ک هایی اون هاشم لباس و کردم جمع رو ها اشغال زباله پالستیک ی با

 النس جارو همه زدم جاروبرقی هم بعدش لباسشویی ماشین ریختم بود اتاقش تو ک اونایی
 زندگی ک سهند شی ذلیل افتادم کول و کت از ک وای کردم اساسی گیری گرد ی هم

 یه اووووومم هستش سوئیت ی اینجا گفت میشه حاال خب نیست آدما مث هم کردنت
 میز با ای قهوه سفید های مبل دست چندتا بزرگ دی ای ال تا یه دارای ک متری611خونه
 بود ها مبل ست سفید ای قهوه های رنگ ب هم فرش چندتا سالن گوشه بزرگ خوری غذا
 مه خونه آشپز بود ای قهوه و سفید های پارکت با خونشم طرح بود دیوار رو هم قاب چندتا
 با بود متری71 سالن یه شامل میخورد پله تا سه   که بود اونورتر هم سالن یه عالیییییی ک
 تخت یه شامل ک بود خودش مال هم وسطی اتاق بود کارش اتاق دونه ی ک اتاق تا سه

 اشه گوشه ک مستطیلی قدی آیینه و آرایش میز ی بود اتاقش وسط ک ای سورمه سفید
 بود دیوار رو خودش از هم قاب چندتا ترش اونطرف هم کامپوترش میز بعد بود طالیی

 فیدس کتان شلوار یه هاش عکس از یکی بود ای تیکه عجب ها خودیمونیم ولی خودشیفته
 کشعین بود گردنش هم زنجیر یه بود معلوم هاش عضله ک تنگ قرمز شرت تی با ای لوله
 هم یکی بود پاش هم قرمز اسپرت های کفش داشت هم ناناز ریش ته بود موهایش رو هم
 ستاشد ک مشکی براق کفش و مشکی پاپیون ی و کرم پیراهن و بود مشکی شلوار و کت با
 خخخخخخ خوشگلم بشه فدات آنی داشت هم خووووشگل خیلی ژشت ی بود جیبش تو هم
 وابمبخ میگیریم نتیجه پس مونده ساعتی دو اومدنش تا هنوز اومممم ها میشم جوگیر من

 تختش رو سهند این شاید حاال میچسپه خواب ی میکنن اشاره هم فرمان اتاق از بلهههههه
 نگینس پلکام کم کم الالالال رفتم من خب حساسیتی چ بابا ن بخوابم من ک باشه حساس
 <<سهند>>                 .رفتم خواب و شد

 رسامونود خونه میرفتم زودتر باید کنیم درست میخواستیم آیناز با ک ماکتمون بخاطر امروز
 از میشیم راحت شه تموم هم ماکت این بگیریم مدرکمون زود ک برداشتیم وفشرده
 رفک تو کردم حرکت خونه سمت ب و شدم ماشین سوار کردم تعطیل و شرکت.دانشگاه
 از .میکنه فکر چی خودش با حاال نمونده واسم آبرویی است ریخته هم ب خونه ک بودم
 سمت ب بود پارکینگ تو ماشینش رفتم خونه سمت ب کردم خرید کوچه سر مارکت هایپر
 کاره یعنی..یعنی میزد برق تمیزی از خونه زد خشکم کردم باز ک و در رفتم خودم واحد
 گشتم و سالن جای همه کو خودش پس نیست خونه تو ک اون از غیر کسی خب آینازه
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 نبود تمگش هم مهمان اتاق و کار اتاق نبود هم اونجا گذاشتم رو وسایال خونه آشپز رفتم نبود
 رشلوا ی دارن تشریف خواب خانوم بعلللللللله کردم باز ک درو خودم اتاق مونده فقط
 ودنب دخترا از خیلی نبودم هیز ک من اه خوشگله چ موهایش بود پوشیده تیشرت و ورزشی
 صورت و دست رفتم میباختن و خودشون سریع من طرف از حرکت ی با میدادن پا بهم ک
 هواس نمیاد بهش اصال شسته لباسامم من خدای اوه کنم عوض لباسام اومدم شستم مو
 رتشک ازش بعدا بیخیال طال دستش کنه کار اینطوری!!من کی اونم غریبه یه ی خونه
 وقتی پس شکلیه همین شلوارام همه پسرانه مشکی ورزشی ساپورت ی با و لباسام میکنم
 زانو تا هاا باشه یادتون خخخخخخخ پسرانه ساپورت همین یعنی ورزشی شلوار گفتم

 نآستی اصال ک تیشرت ی کوچولوها یه فقط تنگه کوچولو یه پایین ب اون از متوسطه
 هم ناهار پس بوده اینجا صبح از کنم فک.پوشیدم آبی رنگ به هم هست کاور مث نداشت
 ختت رو رفتم کنم بیدار چطور و خرس این موندم حاال دادم سفارش پیتزا زدم زنگ نخورده
 مه شم دست بود آویزون تخت از پاهایش از یکی گرفت خندم خوابیدنش طرز ار نشستم
 چه خدا صورتش سمت رفت نگاهم لحظه ی بود شکمش رو هم یکی اون بود کمرش زیر
 چ واااای کمه بازم بگم چی هر خوشگله خیلی  خیلی زیبایی عمل و آرایش بدون آفریده
 اما دبو کننده وسوسه میداد تکون میمکن شیر ک هست ها کوچولو بچه مث لبش میدیدم
 دعوا و جنگ خداااا ی همیشه نمیره جوب ی تو آبمون دوتا ما لجبازیه دختر که حیف
 صداش مغرور؛ ک منم میده مو جواب و وایمیستاد روم تو ک هست دختری اولین داشتیم
 ادمد تکونش نمیشه بیدار اینکه مثل ن هوووووی آینااااااز خانوم آیناز!محمدی خانوم کردم
 ب خودمو منم بود خواب گیج هنوز تخت از افتادنش با شد همزمان ک پرید جت مث ک
  .....بود کرده هول اومد ک خودش ب نخندم تا داشتم نگه زور

 .ردک مرتب خودشو شد بلند و سالم بخشید.ب اومدین کی شما چیزه اهم اومممممم:*آیناز

 کنیممی شروع و کارمون بعد بخوریم ناهار بیاین پایین میشه ساعتی نیم یه سالم:*من

 کاری؟؟؟ چه..چ:*ایناز

 ونیادت کنیم درست ماکت شد قرار محمدی خانوم:*پوزخند ی با همراه من.باش اینو خخخخ
 یزیچ شما اگه ولی گفتم باال انداختم و ابروهام شیطانی حالت ی با....خب ولی انگار رفته
 کردم فکی دادم تحویلش پوزخند ی بازم و ها بدیم انجام کارو اون میتونیم مدنظرتونه دیگه
  گفت میخورد حرص ک طور همون بود شده قرمز
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 ک شد؛همینطور خارج اتاق از و نیستین هم ای تحفه همچین ایییشششششش :*آیناز
 در ایهوم؟؟صد نه یا هستم تحفه که کنیم امتحان میخوای:گفتم میکردم تماشا و رفتنش
 خوردن ب شروع کنیم هم نگاه ک این بدون اوردن هارو پیتزا شد دانش دا جواب مانع
 سائلو برداشتن بعداز منم کارم اتاق تو رفت و کرد جمع میزک شدنش تموم بعداز کردیم
 >>آیناز<< .رفتم دنبالش داشتیم نیاز ک هایی

 اون از تو ک میگه من ب شخصا کرگدن قورباغه زشت ریخت بی پسره اوفففففف
 میدادم نشونت خوب وگرنه بگیرم رو ماکت این نمره میخوام ک حیف حیف دخترهایی
 گذاشت میز رو رو وسایال اوردن تشریف آقا ک بودم درگیر خودم با همینطور بیشعور
 بود چیزی یه و چوب های ورقه و کش خط و مقوا و مداد و رنگی کاغذا و قیچی بود چسپ
 کم آبی و مشکی و بود  سفید هم رنگاش هست سرامیک کاشی مثال شکل مستطیل و مربع
 ب گرفتم وسایال از نگامو صداش با بود خریده و داشت الزم ک چیزی هر خالصه رنگ
  کردم نگاه سهند

 بزرگا این از کاغذرنگی یه اول هم تو میبرم بزرگ ی اندازه هارو ورقه این من خب:*سهند
 گرن بود شکل مستطیل مربع چیزای همون منظورش اینارو بعد بپوشون چسپ با روش
 .یلمستط ی مربع ی باشه حواست فقط بچسبون چسپ با دیگه هم کنار سفید و مشکی

 تمداش دوست خیلی و کردن درست ماکت میرفتم مدرسه وقتی از من کردم شروع و کارمون
 یلیخ سفید مشکی سفید مشکی میکردم کار اشتیاق با و زدن چسپ قسمت مخصوصا
 طول ای هفته سه حدود بود کرده انتخاب استاد ما برا ک طرحی اون با میشد خوشگل
 چند ی01 عرضش21طولش میشد بود بزرگ میبرید ک هایی ورقه بشه تموم تا میکشید
 ودیمب ورقه آخرین میکرد من کمک بود شده تموم کارش اونم بودیم سرگرم ک بود ساعتی
 کردم برقرار تماس بود مامانم خورد زنگ من گوشی ک

  میخورد حرص من گفتن ننه از معمول طبق@ ننه چطوری جونی ستایش سالم*من

.............. 

 کر دز  ک جیغی با. باشین راحت زوده هنوز ک خونه میام کی بپرسی میخوای اگه مامی باشه
 واال عاشقه هم ما مامان این شدممممممم

............................ 
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 .داشتی کارم چ خب باشه باشه ننه میکشی جیغ چرا

 کردم تعجب زد ک حرفی با

....................... 

 مامان خبره چ ؟؟؟شیراز!!شیراز

 گریه بابا ای کنه رحمتش خدا متاسفم اها....................بود من ب حواسش هم سهند حاال
 .شد راحت دیگه حاال بود گذشته ازش سنی هم پیرزن اون من مادر نداره

 من هستم دادنم دلداری این ی کشته یعنی خخخخخخخخ

...................................... 

  مامی؟؟؟ میمونین چندروز خب

............................. 

 وت بریزم خاکی چ درندشت خونه اون تو مرده ذلیل منه آنوقت هفته یه خبره چ چی؟؟؟؟؟
  سرم

................................ 

 باعث ک ممیترس گفتم یهویی خببببببببب من یعنی چیره اومممممم مامان میزنی حرفایی
 شدن کر میزد ک جیعایی جیغ با نموند دور ما مامی از اش خنده صدای که شد سهند خنده
 سری بر خاک کارای بابا ای خالی خونه و چی چی......................................بود شاخم رو
 زدن الس مامی نکنه درد دستت!!!مارمولکم من !!!کی؟؟؟؟مارمولک مامان چیه

 آبجی من یعنی سرم ب خاک ندارین ای بچه من جز ک شما شدی دار نوه چیه؟؟؟وای
 شدین؟؟؟؟ دار نوه من از !!!!مامان؟چیییییئ چی اومده؟پس بدنیا بچش حاالم شدم
 رینب شما تا نیست حرفی ک میخوای نوه اگه دادم ادامه شیطونی لحن یه با بعد خب باشه
 اشهب ننه میزنی جیغ چرا بابا ای هوا رفت ام قهقه همراهش ب و بغلتونه تو یکی برگردین
 خب اینا آقاجون نه عمه ن عمو ن دایی ن میرم خاله ی خونه ن باشم گفته فقط باشه
 نخودم داداش ابجی عین هاشون بچه اینکه با باشم کسی بال سر ندارم دوست جان مامان
 باشه اینا الهه پیش میرم نمیمونم تنها هم خونه ن دارم دوست شما مث باباشونم ننه
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 شمچ باشه بزاره اتاقم تو عابربانکشو بگو جون ددی ب مامان فقط مراقبم جمع خیالتون
 .بابای بده خبر رسیدیم برم قربونت برسون سالم باشین خودتون مراقب

 اشب راحت چیه :گفتم من به بود زده ذل و میخندید چشماش ک انداختم سهند به نگاه یه
 می اگه پسرم خب موقع این از ن موقع اون از ن بابا ای رفت ریسه حرفم این با بخند
 وبارهد شد تموم اش خنده که خووب گفتم می زودتر بخندی تا منی ی اشاره منتظر فهمیدم
 ها ورقه از دوتا یعنی شد تموم ک بود شب8های ساعت نزدیک کردیم شروع و کارمون
 تمیزی بابت .باشم خونش راست ی اومدم  دانشگاه از ک بیام هم فردا شد قرار شد تموم
 ازش پوشیدم لباس خالصه کردم کار این خودم بخاطر گفتم منم کرد تشکر خونش

 و مداشت الزم دانشگاه واسه ک وسایالم خونه رفتم اول شدم ماشین سوار کردم خداحافظی
 ک قبالها میرم دعوت بدون خخخخخخخخخخ الهه ی خونه سوی به پیش هم بعد برداشتم
 .من ام آدمی همچیم بعلللللللله میکرد بیرونم خونشون از زور ب بودم پالس همونجا

 ارک ما گفتن هم الی بابای مامان گذاشتیم ترسناک فیلم ماهان و الهام و الهه با شب اون
 مردم به آنی بکش خجالت) دیه دارن کاری چه معلومه خب خخخخ بخوابن رفتن و داریم
 رو ما(.باوشه) نترسی تا عمو بغل بیا وجی میبینم فیلم دارم من بوخدا هیچی(داری کار چی
 نارک الهام هم من کنار بودم نشسته ماهان کنار من ترتیب ب شدیم جا نفر: نفره سه مبل
 یه که بود نفره7 خانواده یه که بود قرار این از فیلمه موضوع آقا بود نشسته الی هم الهام
 مار ینا بود کرده نگه شیشه تو مار یه بزرگه پسر این بچه دوتا با داشت بزرگ پسر دونه
 دمما که طوری میشه تر بزرگ و بزرگ زمان مرور به بخوره خون و بیرون بیاد شیشه از اگه

 یرگ پاش که برداره و عروسکش میره کوچیکه آبجی نبوده خونه هیچکی که روز یه میخوره
 شهشی و میخوره تکون هم میز بوده روش مار شیشه که میزی  به میخوره و مبل به میکنه
 خونش و میزنه نیش رو دختره و میاد بیرون خواسته خدا از هم ماره میشکنه و میوفته
 که هم بیچاره های مرغ اره می در مرغها خونه سراز هم ماره میمیره دختره خالصه میخوره
 همامان خونه بودن رسیده هم خونه اهل موقع همین فرار به گذاشتن پا خیته اوضاع دیدن
 که ها مرغ خونه تو از هارو مرغ تخم ره می برمیداره سبد بود ندیده و دخترش هنوز که
 اونم ودهب ماره همون قضا از که بینهمی اژدها یه میکنه باز در تا آقا دربیاره بود انباری شبیه
 که هم اژدها اون بدوووووووووو و گرفت قرض هم دیگه تا:داشت پا دوتا میندازه رو سبد
 چه لهبعللللل که خونه تو ره می اژدها بعد بود کرده چپش لقمه یه بود رسیده بهش سریع
 جان نوش جا در اونم بوده لباساش کردن عوض حال در خونواده پدر بینهمی ای صحنه
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 ونهخ بینهمی که خونه میاد هم وسطیه دختر بود شده معنا تمام به اژدها دیگه حاال میکنه
 خودش با اژدها بوده توش اژدها که اتاقی سمت میره و میترسه حسابی خونه تو ریخته
 خورهب بیشتر خون هرچی حاال میکنه اش لقمه یه اونم و خورمنمی دیگه آخریشه این میگه
 و ودب اونجا داشت خونه یه باغ ته ویال همین تو که خانواده پسر میخوره هم بیشتری ای آدم
 وب میکرد تحریکش خون بو که هم اژدها بود؛بود خورده زمین که پاش پیچی باند حال در
 ور پسره بینهمی کرد رد در از خودشو بزور اونم بود باز در خوبش شانس از رفت و کشید
 که اره می در خودش از صدایی یه بریزم کرم یکم میگه اول فیلمه تماشای حال در مبل
 که یشهم دیدن فیلم مشغول دوباره نمیبینه هیچی میکنه نگاه ور اون ور این میترسه پسره
  خالصه میخوره هم و اون و پسره صورت جلو میکنه خم و سرش و مبل کنار میره اژدها

 

 دنبو باهوش که مرد و زن یه میگرده چاره راه دنبال میشه خبردار قضیه این از که پلیس
 ور اژدها این شکم داخل و بشن دهنش وارد و برن اژدها جلو که میگیرن تصمیم مثال حاال
 اژدهارو و ره می هم دختره بازی شهر تو ره می هم اژدهاهه خالصه بکشه پخخ و گنه پاره

 الصهخ میخوره اونم خوبه موقعیت بینهمی که اونم بخورتش زنده زنده که میکنه تحریک
 هتیک اژدهارو داشته که چاقوی با اونم خووووووون و بوده مرده ادم پر بود دختره که اونجایی
 میشه و بیرون میاد خونی سروکله با دختره میشه کشته اژدها و میکنه تیکه

 سفیده الهه کردم ها بچه به نگاه یه بودددد ترسناک چه ووووویییییییی......قهرمااااااان
 گرفته و ماهان پای چنگام با که منم میومد هاش دندون صدا هم الهام بود شده سفید
 هم الهام دارین دانشگاه فردا هم شما شبه6که بخوابیم بریم ها بچه خب:ماهان.....بودم
 و گرفت اتاقشو راه اون بود تر نزدیک ماهان اتاق شدیم بلند همه....فردا است مدرسه
 هان..ما:من...میاین کجا شما:گفت ما به عقب برگشت لحظه یه که میرفت همینطور
 ؟و؟!!من پیش:گفت بود شده شوکه حسابی که ماهان....بخوابیم تو پیش ما میشه..می

 رو باید ولی باشه:ماهان....آررررره:الهام و الی و من.....برد سینش طرف به و انگشتش
 .اتاقش تو رفتیم مهران از زودتر و نداره اشکال..اش:ما تخت رو نمیشه جا بخوابیم زمین
 با بحص کنه فرار یکیمون قراره انگار که بودیم گرفته هم به چنان مهران و دخترا با شب اون
 سر کیمش های دکمه و مشکی سرآستینای با سفید مانتو کردیم ست باهم شدیم آماده الی
 نروش آبی شال با پوشیدیم هم روشن آبی دمپای شلوار داشت مشکی نوار هم هاش جیب
 با و برداشتیم و وسایالمون بعد و کردیم هم ناناز آرایش یه مشکی اسپرت های کفش و
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 کالس یه امروز .میومدن خودشون هم نیلو و نسیم رفتیم دانشگاه سمت به من ماشین
 بعداز منم و شد تموم خوش و بخوبی اونم که نداشتیم بیشتر محسنی استاد با بیشتر
 .نو از روزی و روز بازم شدم سهند خونه راهی خونشون به الی رسوندن

  بعد هفته سه

 دیدم که گذاشتم سرم رو دستمو خوردم سرما کنم فک اعچهههههههه سرم آی خدا وای
 دیگه حاال میشه تموم هفتمون سه این زحمات امروز برم هم سهند خونه باید داغه خیلی
 ژانسآ زدم زنگ کنم رانندگی نمیدونستم حالم این با زدیم سرهم تو چقد خودمون ما بماند

 شال ای لوله مشکی لی شلوار با پوشیدم کوتاه روشن آبی مانتو یه شدم آماده بعدخودمم
 هم یپشم مشکی کاله پوشیدم هم مشکی پالتو شده سرد خیلی هوا کردم سرم هم مشکی
 به مزد هم عطر یکم پوشیدم هم مشکی اسپرت کفش مشکی گردن شال با سرم گذاشتم
 ورتیص رژلب یکم سفیدددد بود شده صورتم نداشتم هیچی حوصله امروز کردم نگاه خودم
 دخترم آیناز: اومد صداش بعد داد جواب خانوم زهره زدن رو در زنگ.زدم لبامم رنگ
 وبگ پرسیدن اینا مامان بیرون میرم دارم من جون زهره باشه:من....دنبالت اومده ماشین
 نبیرو نرو حالت این مامان؟؟؟با خوردی سرما آیناز:جون زهره....کنه درست ماکتشو رفته
 بسالمت:جون زهره......خداحافظ جون زهره مواظبم:من....ضعیفه بدنت توهم سرده هوا
 .....باش خودت مواظب مادر

  >>>سهند<<<

 که عتیسر  با شنیدم که و زنگ صدای.گذشته منتظرم ساعت نیم کرده دیر دختره این چرا اه
 ونزب ی دختره بگیرم حالشو داشتم دوست کردم  پرواز در سمت به نمیکردم باور خودمم
 زود خیلی سالم علیک:من.....سالم:آیناز.... آوردن تشریف حاال خانوم بعلههههه دراز

 ودب پریده روش و رنگ باال آورد سرشو که میکردم دعواش داشتم همینطور احیانا نیومدین
 شدم نگرانش بیشتر میکردم دعواش چی واسه میکردم دعواش چی سر رفت یادم دیگه

 ددا هل منو و کنیم شروع و کارمون بریم خوبم هوم:آیناز...خوبه حالت شده چی آیناز:من..
 من کار اتاق تو رفتیم مبل رو انداخت کیفش با دراود کالهشو و شال و پالتو تو اومد و

 بود ساعتی دو میشه تر زرد داره رنگش لحظه هر میدیدم بود آیناز پیش حواسم همش
 کارش به و نشست و برگشت دوباره آشپزخونه  رفت شد بلند آیناز که میکردیم کار داشتم
 تماح بشینه ساکت بود بعید میشناختم من که آینازی از.بود زده آب صورتش به داد ادامه
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 بود دهکر  آیناز کاراش بیشتر بود شده قشنگ خیلی شد تموم ماکتمون بود مریض خیلی
 و تنمیتونس که کارایی فقط من بود خوب خیلی هم اش سلیقه انصافا بود شرکت من چون
 دیدم خخخ گذروندیم آیناز ی عطسه صدای های آهنگ با و ساعت چند این .میدادم انجام
 االن خوردم سرما اره کجای آرش سالم:گفت بعد گرفت ای شماره گوشیش سمت رفت
 پس مه تو رفت ناخوآگاه اخمام آرش اسم با....نیوردم و ماشین دنبالم بیای میتونی ام جایی
 هی عنوان به اووووم دارم باهاش نسبتی چه من خب بگه من به نمیتوانست یعنی چی من

 و اشحرف دوباره همگروهی عنوان به حداقل اه دوستیم خیلی نکه بگه میتونست که دوست
 داداش خوشه دلم منم رفیقانی با سره یه که ببرن وشورتو مرده آرش اه....دادم گوش
 معلومه خداحافظ باشه....کردم جمش سریع اما اومد لبم رو لبخندی داداش اسم با....دارم
 که مینه برداشت کیفش کرد سرش کالهشو و گردن شال و پالتو کرد قطع و نگرانمی خیلی
 باشه شده چیزیش ترسیدم داد تکیه دیوار به که شد چی نمیدونم بیرون بره در از خواست
 سما به و من:آبناز...میکنی همچین چرا خوبه حالت آیناز آیناز:کردم صداش کنارش رفتم
 یستمن نگرانت:من.......نیست تو نگرانی به نیاز خوبم دفعه صد این نمیاد خوشم نزن صدا
 بهش جلو از کامال که طوری نزدیکش رفتم گردنم بیوفته خونت بمیری من خونه تو میترسم
 ی دختره داره تب داغه چقد خدا یا گذاشتم پیشونیش رو مو دست بودم چسپیده
 کن ایترع و قانونی فاصله یکم اه نکنش خجالت جلوتر بیا هست جا هنوز اگه:آیناز....لجباز
 رمنتظ پرید دهنم از ای دفعه یه...کنی چه میخوای کنم رعایت ندارم دوست:من.... ببینم
 نهک کاری یه میخواد فهمیدم نکنی رعایت نمیاد بدم اووووم گفت که بودم العملش عکس
 ودهب نشون من جلو ضعفشو نمیخواست بود شده شیطون خرابش حال این با دوباره چون
 ممحر  منه بغل تو که باره دومین این کرد فرو گردنم تو و آورد نزدیک و سرش بود مغرور
 خونه تو بیاد داده اجازه که طوری بود مطمعن خودش به نمیشناسه اصال که نامحرمم
 کردم احساس بود نامنظم هاش نفس شد سنگین ام شونه دیدم لحظه یه.من مجردی
 ونخ داره فقط دهنش و بینی از شده بیهوش ابوالفضل یا گردوندم برش شد خیس گردنم
 آب میالد الو:من.....زدم زنگ میالد به نشه طوریش میکردم دعا دعا بودم کرده هول میاد
 یحساب که میالد.... میکنم خواهش زود بیار رو ما خانوادگی دکتر برو زمین بزار دستته
 از منم هک بود داغ طوری بدنش اتاقم تو بردم کردم بغلش کرد قطع و باشه..با:بود ترسیده
 رپ چشام ناخوداگاه افتاد بود خون غرق حاال که صورتش به نگام میکردم حس لباس رو
 فتمگر  گاز زبونمو چی بمیره اگه نکردم گریه هیچوقت االن تا میاد یادم وقتی از شد اشک
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 جوب توی آبش پسرا با اما نیست هیچی دلش ته میشه معصوم چه ساکته وقتی خدانکنه
 یاحساس وقت چه االن باش منوو وای.معلومه دخترا با رفتارش از داره مهربونی قلب نمیره
 بعد دقیقه 1: کردم پاک و بود اومده بند حاال که صورتش رو های خون دستمال با بودن
 گاهن من به و شد گرد چشاش دید که و آیناز شد وارد بود توش نگرانی که ای چهره با میالد
 خبره هچ اینجا:گفت میالد که بیرون اتاق از اومدم منم کرد آیناز معاینه دبه شروع دکتر کرد
 خالی هبچ یه سر زورتو کصافط زدیش نکنه خونیه صورتش چرا توه تخت رو چرا آیناز سهند
 باشه2:نمیوند بهش شدم شوکه گفت که سنش......سالشه2:چندسالشه میدونی میکنی
 اگه من چیه زدن میدوزی و میبری خودت واسه چرا میالد اه:من.باشه8:میدادم احتماال
 که نشنیدی پرهام از مگه مینداخت حال این به منو اون که بزنمش بودم خواسته

 من رابردرب خودش از نمیتونه یعنی حریفه و من تای ده داره تکواندو و کاراته کمربندمشکی
 سرما نمک فک بود پریده رنگش اومد وقتی صبحی نیست این قضیه من برادر نه کنه دفاع
 یادب نتونست و بود رفیقاش با اونم که داداشش زد زنگ بود نیوورده هم ماشین بود خورده
 رفتم منم داد تکیه دیوار به رفت گیج سرش که بیرون بره در از خواست اینکه تا دنبالش
 وواز بغلم تو افتاد کرد غش بعدهم داره تب دیدم(کردم سانسور رو صحنه اون ) کنارش
 یرجوگ بد وقتا بعضی منم طور این که آها:میالد...؟.فهمیدی حاال اومد خون بینیش و دهن
 اومد اتاق از کرد معاینه و آیناز اینکه بعداز دکتر......گمشو:من....هاااا میشم
 مشکل خانوم این ظاهرا:دکتر.....بود شده چش چطوره حالش دکتر آقای: میالد.......بیرون
 میده ننشو واکنش این بدنش میشه ناراحت یا میشه ضعیف بدنش که وقتیای داره قلبی
 چند تا خوردن سرما هم االن ندارن مشکلی کنن مراعات خودشون فقط نداره هم درمان
 وننش ضعف مریضی مقابل در بدنشون بخورن هم مقوی چیزای میان بهوش دیگه ساعت
 مپسر  باشه دکتر....نگین چیزی مادرم به امروز های اتفاق درباره دکتر آقای:من..... میده
 ارهد قلبی مشکلی میدونه آیناز یعنی. بیاد بعد برسونه و دکتر رفت میالد خوش روز

 چون بیاد خونمون کار خدمت زدم زنگ رفتم خخخخخ.بودم درگیر خودم با خودم چمیدونم
 زد زنگ میالد رفت و کرد درست ناهار و جوشانده چندتا و سوپ اومد اونم اونجا بود اضاف
 منکن اذیتشم باشم آیناز مواظب بیاد نمیتونه و اومده پیش براش مشکلی که گفت

 ..عمت جون اره...ام خوبی پسر من کردن اذیت به چه منو....خخخخخخ

 .بدین ایده شدنش بهتر برا بود چطور اینجا تا بدین نظر ها بچه

 >>>آیناز<<<
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 اومد در دنش باز صدای نبود آشنا برام اینجا بودم کجا من بود سنگین سرم شدم بیدار وقتی
 نم سرماخوردگی اومد یادم کم کم بعد کردم تعجب اول دیدم و سهند که برگردوندم و سرم
 ...و افتادم بعد رفت گیج سرم آرش ماکت

 خودم اول داد بهم سهند البته خوردم که و سوپ.بخور و سوپ این بیا خوبه حالت:سهند
 ماعال بس آتیش امروز انگار داد خوردم به بزور نداشت من اجازه به نیازی اون اما نخواستم
 شدم بیدار وقتی رفتم خواب باز خوردم که هام قرص و جوشونده بعدهم...... بودیم کرده
 نرم مطمئن جادار داشت تختی عجب ها خودمونیم ولی شدم بلند جام از بود شب

 و شال و پالتو کردم جمع و وسایالم بعلللللله االغ آیناز حرفاست این وقت االن خخخخخخخ
 یونتلویز  مشغول آقا دیدم رفتم بیرون سهند اتاق از برداشتم و بودن آورده در که کالهمم
 مگفت اینارو تا زدم زور دیروقته االن خونه برسونید و من میشه چیزه اهم اهم:من....دیدنه
 شکرت نشنیدم :گفت نگو که بود کرده اخم چنان قبل سهند به بود برگشته حاال که اونم
 قبرستون گوشه االن وگرن دادم نجات و جونتو: سهند!!!!....بابت:من......کنید؟؟
 ذارن منت بدی نجاتم نمیزاشتم نکن شک بودم هوشیار اگه کشیدی زحمت هه:من....بودی
 نهمی به دنبالت بیاد آژانس بزن زنگ نیستم شما راننده من خب اینطور که:سهند......
 یچ میکنم کارو این که البته:من....آشغال مغرور ی پسره میشد بلند سرم از دود....راحتی
 و خداحافظی بدون منم زدن و زنگ بعد دقیقه ده آژانس زدم زنگ و خودت با کردی فکر
 تا7بود الی از تا7.تا1:تماس چقد اوه اوه کردم نگاه موبایلمو بیرون اومدم خونش از تشکر
 ولششش بودن داده ام پی هم چقد بابا مامان از هم تا6: آرش از تا1: نسیم از تا2نیلو
 جواب خواستم اول بود سهند کردم نگاه خورد زنگ گوشیم میگیرم تماس باشون خونه رفتم
 اوه:اون......چیهههههه؟؟؟:من.....میدم جواب اتفاقا ندم جواب چرا گفت خودم با بعد ندم
 ردا نگه تو احترام جوجه اوه :اون.....گرفتی عمته هاپو:من....شد اشتب هاپو ببخشید اوه
 صبانیع وقتی داره مشکل قلبت گفت دکتر بگم خواستم بگیری منو پاچه که نزدم زنگ
 طعق و گفت باش مواظب بیشتر میاد خون دهنت و بینی از بشه ضعیف بدنت یا بشی
 رسیدم وقتی بود نیافتاده اتفاق برام که بود وقت خیلی اما میدونستم خو اینو بابا ای.کرد
 عرض و طول هم بابا بود گرفته دستاش بین و سرش و بود نشسته مبل رو مامان خونه
 چرا ازآین االن تا بودی کجا:کرد قاطی بابا یهو افتاد من به که نگاشون  میکرد طی و سالن
 خودسر چرا شده دیوونه آرش زدن زنگ صدمرتبه دوستات نمیدی و هامون تلفن جواب
 ردممیک نگاه داشتم فقط من.....شدیم لب به جون بدی بهمون خبری یه نیست خوب شدی
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 نگران خیلی حتما من سر اونم بزنه داد و بشه عصبانی اینطور بابا میومد پیش کم
 و اتفاق و میگم بزارین اگه سالم:من...... پریده رنگت چرا مامان آنی خوبی:مامان.......شده
 بابایی خشیدبب گفت و بوسید و سرم کرد بغلم بود شده نرم حاال که بابا کردم تعریف بهشون
 ذاشتگ دستشو و خوبه حالت االن گلم دختر شدم نگرانت دارم دوستت چقد میدونی که تو
 و ردک گریه کلی اون کرد بغلم هم مامان......باباجان داری تب یکم هنوز گفت پیشونیم رو
 شسمت ب و دستمال و بگیر اینو بیا زدی بهم حالمون خانوم اه:بابا میکرد فین فین هی
 المح گفت زد زنگ بهم آنی میگفت هیچی: بابا.... میگفت چی کجاست آرش:من..... گرفت
 رانشمنگ نمیده جواب گوشیش خونه نیومده هنوز بودم بیرون منم دنبالم بیا نیست خوب
 نگرانت ربیشت ما گفت اینطور که آرش نمیبخشم خودمو بیوفته براش اتفاقی اگه میگفت
 هم ها بچه به کنم استراحت برم من آها من... رفت دیگه اومد چندبار هم اینجا .شدیم
 نگرانت فقط ما گفتن هم مامان بابا کردم نگرانتون ببخشید بابایی مامان بزنگم
 سالم من:گرفتم الی شماره اول.بشن نگران که بود عادی و بودم بچشون تنها باالخره.بودیم
 جوابمونو چرا بودی کجا اجی؛آنی و کوفت اجی و درد اجی و زهرمار :الی.....خوفی آجی

 کردن گریه به کرد شروع بعد و نداشتیم ازت خبری هیچ بودیم نگرانت همه تمیدادی
 پس لاشکو بحرفم اینجور من میاد پیش کم نکن گریه گلم آجی بشم قربونت الهی:من....

 فتعری همش اونم واسه و ک که کنم عرض خدمتت کن استفاده ها موقعیت این از حسابی
 چیز کلی و عیادتم بیاین فردا منتظرم صبرانه بی اوهوم:من...آنی خوبی االن:الی......کردم
 ووماووو بعد بخر پفک و چیپس بخر لواشک و آلوچه بخر کمپوت خب اوممممم بخرین میز

 زمال دیگه چیز احیانا نیست کم بشر بدم روتو:آنی.....جیگررررر باشه بخر هم شوکوالت
 قطع خودت پس مزاحمی االنم بخیر همینارو دستت قربون:من......نداری؟
 شتمز  وزغ ادوافظ:من....بای شدم قورباغه تو نگران بگو منو مزاحمم من بیشعور:الی.....کن
 خواهر الاحو نسیم سالم من:زنگیدم نسیم به بعد.کردم قطع بزنه جیغ الی اینکه از قبل و

 بیشعور االغ:میزد حرف و میکشید جیغ معمول طبق......میوزی؟ بیگانه نسیم گرامی
 بهت که های صفت از:من....کرد گریه های و های اونم و آنی بودی کوجا مارمولک کانگورو
 بودی کوجا بگو آنی شو خفه:نسیم......گرفتی تحویل چه خواهر ممنونم خیلی دادی نسبت
 کردم تعریف بس از آورد در مو زبونم کردم تعریف اونم واسه شدیم نگرانت
 یال واسه منتظرتم فردا شد تموم تو نوبت بسه بسه آجی نسیم خب:من......خخخخخخ
 نشه فراموش پاسیل بعدهم آناناس کمپوت و  پفیال میگیری تخمه برام توهم دادم لیست
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 باز دهنم زدم زنگ نیلو به هم بعد.... . کصافط گمشو:نسیم.....زدی فک زیادی بای خب
 عشرو و کالمم وسط پروند جفتک االغ مث نیلو ...سل:گفتم کنم سالم خواستم کردم
 خاکت خودم الهی کنم درست خودم حلواتو الهی بشورم قبرتو سنگ خودم الهی آنی:کرد
 دبع کردی خاکم دادی انجام منو کارای همه که تو نیلو وا:من.....االغ بودی گوری کدوم کنم
 زر: نسیم.....بودم کوجا من نمیدونی چطور کردی درست حلوامو بعدهم شستی قبرم سنگ
 راستی:نسیم.....کردم تعریف اونم برا اول از و من خب:من.....ببینم بنال مترسک نزن الکی
 خوب اگه گرامی والدین و تا سه شما لطف به :من.....آباجی؟ خوبه االن حالت آنی سالم
 آسونی همین به مگه داری جون تا هفت سگ مث میگم:نیلو.....شدم خوب االن که نبودم
 دخترا به خب مبارکو فک اون ببیند خوشگلم االغ نیلو:من......خدا هیییییی میکنی ولمون ها
 بیار امبر  میپزه مامانت که هایی شیرینی اون از عیادتم میای ک فردا میگم هم تو به گفتم
 نیلو هک میشنیدم....اودافظ حاالم آباجی بادشه بگیر برام هم میوه میای که ور همین هم بعد
 مکن فک داد جواب بود نخورده بوق هنوز گرفتم و آرش شماره هم اخرکار.....میده فحش داره
 کم کم داداش عشق کجایی خوبه حالت عزیزم آنی الو:آرش..... بود خوابیده گوشی رو

 نگرانت ببخشید اومدم تازه ام خونه خوبم داداشی سالم:من....میشد تر گرفته صداش
 هاگ بگم بهش چیزی نیومد دلم اما ها بودم عصبانی دستش از حسابی خودمم حاال)کردم
 یکاشک بود من تقصیر همش ببخشید آنی:آرش(....میشد بدتر این از حالش گفتم می

 تممیدونس کرد قطع خداحافظی بدون و پیشت میام االن خواهری ببخشید دنبالت میومدم
 گفتن مریضی بابا ای:من....بغلم کرد شوت خودشو و  اومد آرش بعد دقیقا61......میاد که

 که وسرش...میکردما شوخی حاال کن مراعات دادا کاریه چه این گفتن زهرماری گفتن کوفتی
 گریه کسی جلو که نبود کسی آرش من خدای دیدم چشماش تو و اشک رد باال آورد
 غوششآ تو و متاسفم کرد تعریف برام دایی افتاده برات اتفاقی چ میدونم آنی:آرش.....کنه

 تاحساسات دادا اومده در صداشون استخونام یواش اخوی آرشی آیییییییی:من..... .چلوندم
 شونتن ماکتمون عکس بیا حاال داداشم باوشه سالمم نیست طوریم من ببین کشته منو
 عکسرو و اومد بیرون دپ حالت از بود شده راحت من بابت از خیالش ک آرش.....بودم
 کار ینا واقعا آنی ووووویییییی:شد پاره گوشم ی پرده که کشید حیغغغغغ یهو:کرد نیگا
 رنگ آرش یهو.... همگرومه هم پسره یه نه که من چیزه اممم:من.......قشنگه؟؟؟ چه توهه
 می که من.. .کردی درست پسر یه با که روشن چشمم:آرش...... جدالسادات یا کرد عوض
 ته لوموگ آب بهتره بگم آروم آروم خودم گفتم نیست کن ول نیاره در قضیه تهتو تا فهمیدم
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 نیست بدی پسره میشه پرهام رفیق سالشه:6سهنده اسمش:گفتم و فرستادم
 وشهگ دادا ایییییییییی: من .پیچوند و گوشم هوم؟؟و نیست بدی پسر که:آرش....داداشی
 به و کن بوس رو اینجا:آرشه....... شرطی چه:من.....داره شرط:آرش...... جدت جان کن ول
 زدم ردک اشاره لبش بعد کردم بوس باز کرد اشاره لپش اون بعد کردم بوس کرد اشاره لپش
 بله هبل:من....باشه خوداتم از ایششششش:گفت دخترا مث....بیتربیت گفت وش باز به

 دیگه هم آرش شدیم خسته که زدیم هم کله سر تو اینقد موند شب نصف تا آرش ......
 خخخخ کاری چه داند خدا. داره کار گفت نموند کردم اصرار هرچی رفتم

 قهسلی ها بچه واقعا اوردن ماکتاشون همه کنه معرفی و ماکت بهترین میخواد استاد امروز
 صبحش همه هم دخترا میگذره ای هفته یه شدم مریض من ک شب اون از خب. داشتن
 نوچترشو بعد کردن پهن چتر شب تا کردم جان نوش همشونو منم میز چیز کلی با اومدن
 بیرون فکر از استاد صدای با.خخخخخخ خود ی خانه رود که هر نخود نخود کردن جمع
 و ماکت بهترین حاال خب آفرین بود عالی کارتون واقعا عزیز دانشجوهای خب: اومدم
 باز نیش با و نبود خیالم عین که منم ریختمی استرس همه ی چهره از کنم معرفی میخوام
 نبهتو افرین کردن درست محمدی خانوم و راد آقای و ماکت بهترین:میکردم نگاه و استاد
 جلل میشه مگه داریم مگه بگیره منو یکی ووووووییییییییییی.میگم تبریک

 ماوممم:من گفتم استاد روبه ها بچه های تبریک به دادن جواب از بعد.الخالققققققققق
 و شما از شدیم اول نفرات ما خب خب:من.....بفرمائید بله:استاد.....بگم چیزی یه استاد
 بچه مهه حاال.....باشه جایزمون شاید این نمیگین نه بمون بخوابم چیزی اگه دانشگاه رئیس
 خب: استاد....ها ها داشتم ها نقشه پیشنهادم این واسه من میکردن نگاه من دهن به ها
 بخ دادن انجام عالی کارشونو ها بچه همه که اونجایی از:من....بگین میخواین چی االن شما
 صحبت میشه چی ببینم:استاد......چطوره؟؟؟ روزه61اردوی یه ببرین رو ما امتحانات بعداز
 وتس میزدن جیغ همه ها بچه رفت که استاد.. .مرسی باشه:من...میدم خبر بهتون میکنم
 میخواست مسافرت خیلی دلم واقعا دختر ایول:نسیم...بود شده قاطی چی همه خخخ دست
 یکنیمم تنت گونی یه کنن موافقت تا حاال:من.... بردارم چی من حاال آره:الی...دبیرستان مث
 ...کثافت گمشو:الی....دیه

 یستن هم کسی میپرونم پشه دارم اتاقم تو االن منم میشد شروع امتحانا دیگه هفته یه از
 ما مامانه خبره چ ییهییی...... آنییییییییییییییییییی..ننه بله.... آنی آنی.....واال کنیم اوسکلش
 ساعته7بودی  گوری کدوم:مامان....ویژژژژژژ خوردم سر ها نرده از...ها داره درگیری هم
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 ننه وا:من....ورپریده ننه و زهرمار:مامان.....که نشده دقیقه7هنو ننه وا:من....میکنم صدات
 و صورتشو جلو گرفت دستشو و آنی کردی حال رو جذبه:مامان.....موکونی؟؟ همچین چرا
 که بعله:مامان.....ها عاشقی مامان جدالسادات یا:من.... اورد در و شیرزاد خانوم ادای
 بیام زدین صدام شما جان مامان خب:من....بکنم غلط من:من....سننه؟ رو تو عاشقم
 خونه شب اوردی یادم که شد خوب دوما بگیری پاچه و زهرمار اوال:مامان....بگیرین پاچمو
 باشی آماده بگم بهت گفتم دعوتیم کردن پیدا همو دیروز که بابات دوستای از یکی
 ها میزنی حرفایی من قبر سر:مامان.....مادر بود کجا سال همه این دوست این خب:من....
 دنبال برم من نیست بهتر:من......چیزی چه:مامان...چیزی یه مامان:من....بدونم چه من

 مینهک در گرام مادر بعله شدم خفه مبارک باسن به چیزی برخورد با بگردم واقعیم خانواده
 فرق خورد که کرد پرتاب دمپایی یکی اون بازم و....ننه میزنی چرا:من....بوده من
 بگردی بابات ننه دنبال میخوای که:مامان....سرم وای ددم آی ننه آی:من...سرم
 خانواده تو گرمیه کانون چه شدین متوجه هم شما شدم جیم و برم من خودم شکر:من...ها
 سالم:من....پایین رفتم من اومد که بابا رومون و سر از میریزه محبت و مهر اصال ما ی

 المس:بابا....  گرفتم ازش گنده ماچ یه و شدم آویزون گردنش از و نباشی خسته بابایی
 رو ابایب کیف و کت و نباشی خسته عزیزم سالم:مامان...بابا دختر باشی سالمت دخترگلم
 چته:اباب....شدم قایم بابا پشت و جون ددی وووووییییی:من رفت منم به غره چش یه گرفت
 اباب به رو بود بعید ازم که نازی صدای با و کردم لوس خودمو من...میکنی همچین چرا آنی
 وردا در دمپاییشو و نه زدم تورو من که:مامان. ... ورچیدم لبامو و زد منو ننه بابایی:گفتم
 مهدی خوبی ااا: مامان...فخروالحمید یا....خخخخخخخ بابا دماغ تو خورد صاف که کرد پرت
 یزد  دماغم فقط اورد در کردن گریه ادای و نشده چیزیم نه:بابا.... نشد که چیزیست جان

 هگرفت و گوشم دستی یه دیدم....بزنه موخواست منو دیدی بابایی:من...خانوم شکست
 هب میری دیگه:مامان.......کمککککک جون ددی وووووویییی کن ول گوشمو ننه آیییییی:

 تدس یکم فقط هستین خوبی مادر شما گفتم کی من نه.....ها زدم تورو من میگی بابات
 کن ولم کردم غلط گفتم بابا نه:من....گفتی چیزی:مامان.....گفتم یواش اینو دارین بزن
 فتادا تخم به که چشمم بخوابم یکم که رفتم ناهار بعداز.....آباریکال شد حاال:مامان....مامی
 تخت رو پریدم و هستم جات من برو گفتم کردم مرخص و خرس کال شد پرژکتور چشام
 رو مگذاشت و سرم و جگرممم برات بود تنگیده دلم من همدم من دوسته بشم قربونت الهی
 شمموچ نداشتم حوصله اما شنیدم می هایی صدا یه....برد خوآبم نرسیده دقیقه دو به بالش
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 المیس ببینم بپرون جفتک دوتا دخترگلم خوشگلم االغ:میگفت رو اینا صداهه...کنم باز
 ک کشید پامو شی نمی بیدار اینکه مث نه ماری ی مهره عجب گاوی عجب ووویی نمردی
 که ممیکرد نگاه برم دورو به گیج بود پریده سرم از خواب دیگه تخت از افتادنم شد همزمان
 تینگف مامان کاریه چه این:من....میکرد نگاه منو باز های نیش با که مامان به افتاد چشم
 راحت دستت از منم میشدی چالغ فقط نه: مامان..... میشکنه پام و دست بیوفتم
 زیادی حرف:مامان....اوردی کجا از و محبت همه این ننه نکنه درد دستت:من....میشدم
 من اووووووووووف.رفت بیرون اتاق از و گفت خوابیدی خرس مث شو آماده زودی نزن
 یه رفتم.....زدم چیزی سکته دیدی وقت یه خداجون ندارم محبت همه این جنبه
 بشه قربونتون الهی کردم صاف مو اتو با کردم موهاموخشک گرفتم ای دقیقه61دوش
 با موموها چسپان کوتاه روشن ای سورمه مانتو با پوشیدم دمپا سفید لی شلوار یه....آنی

 رمس هم سفید شال هام روشونه ریختم مو جلو بلند موهای و کردم جمع سرم باال کلیپس
 ای قهوه مداد با ابرومم قرمز به مایل رژگونه با زدم قرمز رژ یه آرایشم حاال خب خب کردم
 جوووووون کردم نگاه آینه تو خودمو زدم هم ریمل کشید خط یه چشامم کردم پررنگ
 ودب شده تنگ دلم نبود پیدات وجی وای(نمیکنی رحم خودتم به سرت تو خاک) بخورمت
 برات بود شده تنگ کوچه سر قصابی جوراب سوراخ ی اندازه دلم منم) برات
 ااایش باوشه(بشم آماده منم تا نشو مزاحمم زهرمار) زدی بهم حالم ایششششششش(آنی
 بخ پوشیدم عروسکیمم ای سورمه کفشای گرفتم دوش ادکلنم با....اودافس بشی زشت
 رفتم تمبرداش موبایلم با سفیدم دستی کیف....بره قربونم وجی شدم پسرکش حسابی خب
 .افتادیم راه و شدیم بابا پورشه سوار خوشبختی زوج عجب به به پایین

 روشن جا همه شب تو کردن باز و در زد بوق داشت نگه قصر یه نه خونه یه جلو بابام آقا
 باشه بابام همسن میخورد که آقایی یه شدیم پیاده خانومانه خیلی... خوشگه چه ووییی بود

 نازی چهره باشه61میخورد بش که هم جوون دختر یه باشه07میخورد بش هم خانومه
  پرسی احوال به کردن شروع بود سینا اسمش که آقاهه اون با بابام.بودن در جلو داشت

 مهه الخالق جلل....سانیا دخترم و ستاره خانومم میکنم معرفی خب:گفت سینا آقا بعد
 اباب و مامان بعد کرد معرفی مارو باباهم .....هیییییی ما اونوقت داره سین اولش اسماشون
 بوسیرو خانوم ستاره با  دادم دست آقاسینا با من به رسید نوبت کردن پرسی احوال باهمه
 کرد پرواز همانا بعدهم و زد جیغ افتاد من به چشش تا بود سانیا که دختره اون....کردم
 االح کردنم تفی به کرد شروع و خوشگی قدر چه تو وای:بغلم تو اومد فرود بعدهم من طرف
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 سانیا داری لطف:من...خخخخخخ میکردم پاک من میکرد بوس اون بود شده وضعی یه
 نتظرم در دم مهمونا زشته کنار بری نمیخوای بابا سانیا:سینا آقا...خوشگلی شمام خانوم
 خودش همراه تنبون کش مث منو و داخل بیاین توروخدا ببخشید وای:سانیا....گذاشتی
 بابا ای( ایشششش...دختره خودتونه خونه مث خوبه حاال) دارن نانازی خونه چه...کشید
 وربیشع(بای ها امشب یه فقط باشه ) شو من بیخیال و امشب یه کن گم گورت برو وجی
  بیرون اومدم وجی با خودرگیری از آقا داریم وجی هم ما دارم وجی مردم

 اهمب که ما جان مهدی حرفیه چه این:سینا آقا....افتادین زحمت تو سینا آقا ببخشید:بابا
 گوش مجبوری ماهم میکردن تعریف خاطراتشون از هی خالصه آقا....نداریم تعارف
 ههههبعلهه کردم نگاه بود نشسته کنارم که سانیا به بود رفته سر ام حوصله...میدادیم
 قدچ بابا ای میو میو پیس پیس قطبی خرس شو بلند سانی هی:من.... رفته خواب خانوم
 به بآ لیوان یه مامی:من....کنم استفاده دیگه راه از زد سرم به خالصه این سنگینه خوابش
 کرد باز چشماش که گرفتم سانیا پای از نیشگون یه گرفتم مامان از و آب آقا میریزی من
 ودب شده شوکه که سانیا.روش ریختم ضرب یه با هارو آب و شمردم غنیمت و فرصت منم
 ارهست بودن شده بلند هم بقیه میشد ساکت مگه حاال زد جیغ بعد کرد گرد چشماش اول
 حواسش سانیا بخورم آب اومدم من جون خاله:من....  خیسه صورتت چرا سانیا اوا:خانوم
 دهش قانع که اونا خخخخ...ریخت صورتش رو آب و خورد لیوان به ک برگردوند و سرش نبود
 منه ارک فهمیده مامان پس میکشید نشون و خط واسم مامان وسط این نشستن رفتن بودن
 . وووویییییی میترسم برزخیش های نگاه از من هی

 ..نه نبود حواسم من که:سانیا

 که:سانیا.. .کردم صدات چقد بیشعور بودی خوابیده خرس مث سانی میگم دروغ مگه:من
 باشه:خانوم ستاره....بدم آیناز نشون و اتاقم میرم من مامان گفت بلند بعد و..ن خرسم من
 یمرفت سانیا با. کردم غلط خدا وای بیاره سرم مال بال میخواد بیژن زاده امام یا.....دخترم
 چه یکترکوچ یکم فقط من اتاق شبیه بود بزرگ اتاق یه اتاقش خب بود باال طبقه که اتاقش
 مجازاتی چه خودت آیناز خب اوممممم:سانیا..... جوووون داشت خودش از هم هایی عکس
 ادنمد قلقلک به کرد شروع و تختش رو کرد پرتم و من میپرسم تو از چرا اوففف....میخوای
 از زور به بودم کرده غش خنده از و ور اون ور این میخوردم ول هی حساس حسابی که منم

 چیز هی به خوردم که میکردیم جیغ جیغ و میدویدیم هم دنبال سالن تو کردم فرار دستش
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 مرده میخوای پ ن پ) میکشه نفس داره اینکه ااااا داره خوبی بوی چه به به سفت
 دسهن داداش سالم:سانیا ....شدم شوکه سانیا حرف با که بدم وجی جواب خواستم(باشه

 بص میباره خون چشماش از خدا یا شدم چشم تو چشم که باال آوردم و سرم سهند چییییی
 ببینم کن

  سهند حساس جای زدم زانوم با رفت ابروم هییییییی

  سالم اهم:من

 میدم سوتی همش چرا اههههههه شدم داغون احیانا داری نمی بر زانوت علیک:سهند
 دببخشی سالم:سهند...داریم مهمون خوبی باباجان سالم:سینا آقا....شدم جدا ازش سریع
 ودمب هپروت تو منم.کرد پرسی احوال و سالم بقیه با بعد و کشید طول کارام بودم شرکت
 اکارن داداشمو زدی خوب آنی میگم:سانیا....عجبا باباس دوست پسر سهند یعنی چی یعنی
 بودی کور سانی بخندی آب رو:من....خندید غش غش و شه دار بچه دیه نکنم فک کردی
 همو شما شد گالبی؟؟؟؟چطور:سانیا....جلومه گالبی این نگفتی من به چرا

 که شیدک جیغی حرفم این با سانیا....هستیم ای رشته هم و همگروهی بعله:من...میشناسید
 سهند میدونین بابا مامان:سانیا....شدم کر خبرته چه چیه:من...هوا پریدم متر دو من

 هی بود بش حواسم پیوست ما جمع به اومد هم سهند....آینازه؟؟ ای رشته هم و همگروهی
 ا:زاربابا الله حد در شدم سرخ بابا حرف با کردم ناکار مردمو پسر زدم طفلی میخورد ول
 دااااخ خود یا.....میاد بدت ازش که خودشیفته ریخت بی گالبی گفتی می که همونی آیناز
 ودب منظورم دیگه یکی باباجان ن:من....کنم جمش جوری یه باید بزارم دلم کجای اینو حاال
 به که همونی آنی آره:مامان....همگروهیت گفتی مطمئنم من ن:بابا... .بود استادمون اون
 چرا شما االح بابا ای:من... نیستن کن ول نبرن منو آبرو تا اینا خدا ای....سکینه بود گفته تو
 باباجان:عموسینا ... میکردین تعریف و خاطراتتون داشتین عموجون ما به دادین گیر

 یگهد شمام عموجون بابا ای:من.... میکردین بازی هوا به گرگم شما وقتی شد تموم خاطرات
 کرم هی سانیا وسط این حاال کردیم سرگرمشون بود کندنی جون هر به خالصه....
 و من هم کنار هم جون ستاره و سینا آقا هم کنار مامان و بابا شد ک شام موقع...ریختمی
 من رو روبه هم سهند هم کنار هم سانیا
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 راب نوشابه سهند موقعشه حاال ها ها بودم خوب موقعیت یه منتظر بریزم کرم میخواستم
 اون از هم بعد فرستادم بوس یه براش اول منم افتاد من به نگاش ریخت که خودش
 ذره یه همون بود کرده هنگ که سهند.زدم میوفته آب پسرا دهن ک خوشملم های چشمک
 خخخخ شرو ریخت هم نوشابه بقیه افتاد کردن سرفه به کرد گیر گلوش تو خورد که نوشابه
 بهنوشا گاز مامان هیچی:سهند...پسرم شد چی سهند: خانوم ستاره...یوهااااااا گرفت نقشم
 نخورد یزیچ بیچاره پسر ببین داشتی کرم آنی) رفت شد بلند و مرسی شدم سیر گلوم رفت

 ندارم دم ک من(دمت جون اره)بود چلفتی پا دست خودش بخوره میخواست چه من به(
 .کرده مسخره منو گمشو  برو اه(دیه اونجا) کجا(اوناش دیه داری) وجی

 غذاش کال: مامان....دخترم نخوردی چیزی که تو:جون ستاره...بود خوشمزه مرسی:من
 تموم و شامشون اونا وقتی تا..... جونت نوش میکنم خواهش اها:جون ستاره....همینقده
 هاو اوه دید منو اونم شد روشن هم سهند آقا جمال به چشممون ک سالن تو رفتم من کنن
 کردم آب پر ک لیوان کردم کج خونه آشپز سمت به رامو اب بهانه به خطریه اوضاع
 ستمد ک لیوان چسبید بهم مارمولک عین چیزی یه دیدم که کنم نزدیک دهنم به خواستم
 پیدیچس من به چرا:من....خودمونه سهند بعله دیدم ک گذشتم عقب به شد ناپدید یهو بود
 برو ناراحتم من ولی راحتی تو میدونم:من....راحته جام نوچ:سهند....ببینم اونور برو
 رفتیگ اشتباه لندهور پسره بابا ای:من.....بهم چسپید هم بدتر هیچ نرفت که ور اون...اونور
 خوشگلی دختر دوست چه اومممم:سهند....ور اون برو نیستم دخترت دوست من
 اوف نکن جوجه:سهند....بخوره تکون سانت یه اینکه از دریغ دادم هولش....دارم
 بگم تمنتونس میکنه فک بیاد کسی زشته میخوای چه میده معنی چه کارات این:من....میشی
 یعل کجایی بشم قربونت آخی...کاری چه:من......بود چی کارات اون دلیل:سهند.... بقیش
 کردی ناکارم زدی که اونجا نزن راه اون به و خودت :سهند....خخخخخخ چپه سمت آها

 رتو خیال نبودم تو با خخخخ:من.....میفرستادی برام چشمک و بوس هم پیش چنددقیقه
 با چی:سهند...کردی رم چته:من...گرفت بازومو که برم بیرون آشپزخونه از خواستم نداره
 ردیک فکر اشتباه کنی غلط هر میتونی شده باز ما خونه به پات که حاال کردی فک خودت
 بابات بشم شما خانواده وارد نخواستم من دوما میکنی غلط خودت ک اوال:من....کوچولو
 رفتم در گلوله مث و عمته کوچولو سوما دار نگه خودت احترام پس بابامه دوست

 مارممش شدم دوست سانیا با... میورد سرم مالیی بال میموندم دیگه ذره یه اگه آخیششش
 نکردیم همدیگه نگاه شب آخر تا هم سهند منو دخترا مث بود خونگرمی دختر دادم بش
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 شده شروع امتحانامون که هست ای هفته دو االن .خبریه کرده فک پرو پسره خخخخخ
 که بدن خبر بهمون امروز شد قرار امتحانمونه آخرین هم امروز گرفته باال نمره رو همه

 میشه شروع امتحانا دیگه دقیقه چند نه یا اردو میبرنمون

 یعنی خوندم خر مثل سخته چقد وای:الی

 االغ نباشی خسته:من

 االغی خودت ایشششس:الی

 ام به نگاه یه هم تو گاو آنی سخته کنه طرح سوال چطور نیست معلوم ها بچه وای: نیلو
 اوکی بنداز

 زهرماری نه دردی نه  استرسی نه آنی خونسردی اینقدر چرا تو اه:نسیم....اوکی:من

 نمبپرو جفتک یا سرم تو بزنم چیه دیه نیست استرس به نیازی خوندم وقتی خب:من

 داریم استرس که نخوندیم ما یعنی بعله:الی

 بودین خونده خر مث که شوما حرفیه چه این خواهر ن:من

 زا دست هم ما شد شروع امتحان ها بچه گفت نسیم که بدم جوابش اومدم.آنی ببند:الی
 نسیم و الی ودب نشسته نیلو من جلو نشستم صندلیامون رو رفتیم و برداشتیم کردن کل کل
 کردیم نوشتن به شروع هم ما کردن پخش هارو برگه عاقا ما ورتر اون صندلی چندتا هم
 یگهد کنین کمک توروخدا استاد گفت دومی ترم پسرای از یکی که بودیم امتحان های وسط
 اریهز  یه و جیبش تو کرد دست استاد دیدیم بود پسره اون و استاد پیش حواسا همه حاال
 یرس آسمونا تو یعنی؛ماهم میشد بلند دود سرش از پسره رفت و برگه رو گذاشت آورد در

 خب:گفت اومد استاد دادیم که و امتحانمونو گرفتیم درد دل خندیدیم بس از میکردیم
 وردنخ علف درحال یا هم بقیه کردیم ذوق نسبت بال البته خر عین هم ما عزیز دانشجویای
 اداست سخن بگذریم چی هر از خب خخخخخخخ میپروندن جفتک یا میکردن عرعر یا بودن
 ها میگن منو) گفت دانشجوها از یکی که طور همون گفتم می داشتم:استاد است تر خوش
 هست اتوبوس دونه یه ببریم شهر چندتا به روزه61اردوی یه به رو شما میخوایم ما(ها
 کنین آماده خودتونو میکنیم حرکت دیگه هفته یه خب تا7:یا1: حدود میشین که شمام
 .باشین موفق خوش روز
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 ار هک منم میچلوندن همو و میکردن روبوسی دخترا تر خوش این از خبر وایییییییییییی
 من داتروخ نه:من...کردن نگاه من به هرسه یهو خخخخ نرفتم نزدیکشون میاد بدم بوسیدن
 نگاه رو ما حاال ها بچه همه. بدوئه کی ندوام من حاال فرار گذاشتم پا و میاد بدم

 میخوایم ما میاد بدش بوسیدن از آنی:داد جواب الی....شده؟ چی پرسید یکی.میکردن
 سب از ک من ها بچه کمک اومد و کرد باز نیششو و  کنیم تقسیم انی با خوشحالیمونو

 که مه اونا جلوشون شدم پرت رسیدم که سهند اکیپ به بود اومده بند نفسم بودم دویده
 که  فتادا دوهزاریم بود باز نیشاشون و مینداختن پایبن باال ابرو هی چیه قضیه میفهمیدن
 مگوش تو گرفت بهم سهند که کنم فرار خواستم بدن االغ تا سه اون دست منو میخوان
 چشاش و کنم آسون رو دخترا کار من میخوای نه میاد بدت بوسیدن از که جوجه کجا:گفت
 و زمین رو بودن انداخته و من حاال روم افتادن تا سه هر و بهم رسیدن دخترا شد شیطون
 روم زا بودن شده خسته ک اونا کردین تفم پر کنین ولم اه:من.......میبوسیدنم خودشونم
 سمت به رفتم بدو بدو و صندلی رو کردم پرت کیفمو شدن بلند دیدم ک منم شدن بلند

 منو ات ها بچه رفتم کالس به وقتی.بودم شده قرمز که شستم صورتم اینقدر دستشویی
 .خنده از رفتن ریسه بعد شد گرد چشاشون اول دیدیم

 اگه اونم دیگه شهر دوتا و شمال بریم فقط گرفتیم تصمیم هوراااا کنیم حرکت میخوایم فردا
 رارق بریم باهم ما خونه اومدن امشب الی و نیلو و نسیم.کردیم قانع استادارو جوری یه شد
 .کنن کمک من به هام وسایل کردم جمع تو شد

 بردار شال این و شلوار و مانتو این ببین آنی:الی

 کرد هاشار  بود کرده انتخاب که لباسهایی به و بردار اینارو آنی نخیرم بدسلیقه اه:نسیم

 شتهبردا هم ست که زیر های لباس به و بردار اینارو الی هم نه نیلو انتخاب نه اصال :نیلو
 خنده زیر زدیم دخترا با کرد اشاره بود

 ن یا بپوشه باید لباس خب بگرده همینا با باهوش آخه :الی

 برگردوند و روش و قهرم من کنین جمع خودتون اصال گفت و کرد غنچه و لباش نیلو

 یرز  های لباس خخخخ آوردم بود بزرگ که چمدونم منم بیار چمدونتو آنی خب خیلی:نسیم
 نگاش کرد اهنگ نیلو ببین رو اینجا نیلو گفت بعد چمدون گذاشت و بود کرده انتخاب نیلو که
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 از پر چمدون یه خالصه کمدم جون به افتاد دوباره و زد برق چشماش افتاد چمدون ب که
 جا هامون کوله تو کدوم هر که هم خوراکی کردیم جمع همه و همه و بیرونی و راحتی لباس
 گفت الی ک خوابیدیم هم کنار تا:هر شب بخوریم باهم بعد دادیم

 من آره:من خوردم جا سوالش از....بشین عاشق شده حاال تا میگم:الی....هوم:ما...ها؟ بچه
 غش غش و کوچه سر بقالی مخصوصا همم عاشق کال آرشم عاشق بابامم مامان عاشق
 یاد من به بزرگ شما بابا:من....نمیفهمی ای بچه هنو تو کوفت:الی....خندیدم
 دوست و یکی من خب خب اما گذاشت اسمش نمیشه که عاشق:نسیم....بده
 هگری مثال الکی و موندم من فقط یعنی هی:من..... دارم حسایی یه من آره خب:نیلو.....دارم
 رو پسرا خب خب چیزه یا نظرتونه در خاصی کسی شما میگم:الی....اوردم در ادا میکنم

 کف شوما کیه به کی آقا ولی دیدم نمی تاریکی تو خب میشدن سفید و سرخ هی هم اونا
 خخخخخخ نمیدونم سیاه شایدم یا میشدن سفید و سرخ کنین

 سرعت با چیزی یه کردم حس که بود شب نصف رفتم خواب به دخترا های پرت و چرت با
 که کردم باز چشمام نمیشه داد بی داد ای که بخورم تکون خواستم اومد فرود دهنم تو تمام
 گلومه رو نسیمم دست پام رو انداخته پاشم نگو که گرفته بغل تو چنان منو الی دیدم چی
 یچیه هستن جونورایی چه دیگه اینا ددم آی ننه یا.....کرده قایم ام سینه تو سرش هم نیلو
 یدارب خواب از نسیم غرغر با زود صبح خخخخ رفتم خانواده آغوش تو جنین یه مث باز دیه
 شدم

 و کرد لقمه یه بردش و اومد کالغه میداشتم دوسش خیلی داشتم نازی االغ هوش:نسیم
  میپرونه جفتک هی اینه میگن که خری خر میگن این به ؛عرعرعر خوردش

 انداختی راه کنسرت زود صبح ببر صداتو نسیم اه: من

  ها بریم میخوایم میشن آماده دارن شدن بیدار دخترا دیه شو بلند مرض:نسیم

 میام بعدا من برین شما:من

 سیمن نشستم شدم بلند.... میام بعدا خودم و چی چی  ها حلقت تو میام پا جفت آنی:نسیم
 سرویس سمت رفتم شدم پا و... گوریل بخندی آب رو:من....خنده زیر زد پقی دید منو که

 کردم ازب چشام گرومبببببب که بودم نرفته چندقدم هنو بود بسته چشامم حاال بهداشتی
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 باز ییدستشو در است بسته چشام بود دیده نامرد....میزد دید منو باز نیش با ک دیدم نیلو
 خب.....کردم برقرار ارتباط باشما اونجا از االن من بعله دستشویی کف افتادم منم گذاشته
 تس دخترا با لباس حاال خب زدم هم مسواک شستم هم صورتم و دست رفتم دستشویی
 وشیدیمپ قرمز باز جلو مانتو یه بعدم سفید تیشرت یه با مشکی ای لوله لی شلوار کردیم
 مشت و دستامون بعدم انداختم هم به نگاه یه قرمز صاف ته کفشامونم قرمز شالمونم
 مداد ریمل باریک چشم خط و قرمز رژ و زدم آفتاب ضد هم آرایش زدیم دیگه بهم و کردیم
 شده عالی اومممممممم کردم نگاه خودمو دادم جدید مدل ابرومم کشیدم هم مشکی ابرو
 زدم مدودیم عینک گرفتم دوش ادکلنم با یکم کم خیلی زدم هم قرمز به مایل رژگونه بودم
 چیزی خانوما اوه:من.....میکردن نگام گرد چشای با که کردم دخترا نگاه چشمام رو
 اه شدی چیزی عجب:نیلو.....خزدار مارمولک خوشگلی همه این بشه کوفتت:الی.....شده
 و کنمنمی حال باهات نه خبببببب:من.....میشی من زن بدم جنسیت تغییر من میگم آنی
 شوگم:من.... کرد باز دستاشو و جیگرررررر بیا باشه خوداتم از:نیلو.....کردم باز نیشمو
 تا سه ما حاال رفت و کشید چمدونشو دسته و شد دیر ها بچه بریم اووووف:نسیم.....

 و هم ما اوهوم:اونا....سنگینه خیلی من چمدون ها بچه چیزه:من......میکردیم نگاه همدیگرو
 یخوشحال از جیغی من که اتاق در اومد بابام موقع همین کردیم نگاه میرفت که نسیم به

 دمش  آویزون گردنش از پریدم منم عقب رفت قدم یه نداشت جیغ انتظار که بابا کشیدم
 آنی:بابا......دارم دوستت خیلی که من میخوانم آواز برات که من خوشگلم بابای بابایی :من
 غش و گیرب تو یکی بیا میگم رو ها هندوانه:بابا...بابایی سنگینه چی:من..... سنگینه خیلی
 کوجا زا:من....ببرین نمیتونید چمیدوناتونو بابا جانم:بابا.....بابایی ااا:من.... خندید غش

 پروژکتور چشاش که بشناسم را خود دختر من که آنجایی از:بابا....پدر فهمیدین
 اتونوچمدون نمکدون:بابا.....رفت شدیم افغانی رسما بابا بشم قربونت  خخخ:من.....میشه
 نوم چمدون هم بعد بودن تر سبک من چمدون به نسبت برد نیلو و الی چمدون اول بدین
 میگم:اباب....خخخخخ رفتمممممم و برداشتم عابربانک دوتا موبایلم و کیفمو منم برداشت
 مامانت به ماشاا:بابا....لباسه همش بابا ن:من....نباشه چیزی سنگی چیه تو این آنی
 یدمد که مامان اتاق تو رفتم کنم خداحافظی مامان با برم انداختین یادم آخ آخ:من....رفتی

 بگو خخخخخخ خوابیده پارچه متر نیم جیگرررررر خوشگل لباس یه با گرام مادر بعععععله
 از مه ماچ دوتا بوسیدم سرشو بعدم کردم ناز موهاشو اول....صبحی اول میزد شنگول بابا
 دخترا اب که دیدم رو بابا پایین...... رفتم و دارم دوستت خیلی مامانی گفتم گرفتم لپش
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 خخخخخخخ.....کرد حوالم چشمک یه که کردم نگاه رو بابا شیطون چشای با بود واستاده
 تادختر:منم میگم:بابا.... روش آبم قلوپ دو و کوزه در گداشتن خجالت ما والدین یعنی
 کرد غلب و هرچهارتامون و بابا دخترای بشم قربونتون الهی نیست بد باشم داشته چهارقلو
 ما بابا......باشم گفته نمیدم کس هیچ به مو بابا من البته داشتن دوست خیلی رو بابا دخترا
 اکالسب یکم شهر بیرون کنم عرض....چرا میگین خب برد شهردادیم بیرون که آدرسی به رو
 آقای با خخخ شود چه لباس مدل یه هم هرچهارتا دست به چمدون دختر چهارتا ما مثال بود
 . یوقت نره یادش رو ما میره که مسیر این از کردیم هماهنگ راننده

 >>سهند<<

 ودب نیومده آیناز اکیپ بود عجیب تقریبا بودن اومده همه شدیم اتوبوس سوار ها بچه با
  بود اونا جای کنم فک نشینه کسی گفت راننده وسط صندلی تا: ولی

 یطول وایستادین چرا چیشده بود اومده در همه صدا وایستاد راننده که شدیم خارج شهر از
 بودن هم ست نفر:هر بود باز هم دهن بودن زده تیپی عجب شدن سوار دخترا که نکشید
 که ها هبچ.بیخیال ذهنم تو اومد آیناز اسم چرا حاال اه خیلی بود دید تو عینکش اون با آیناز
 من به شدم عصبی لحظه یه چرا نمیدونم میکشیدن جیغ و میزدن دست همه دیدن و آیناز
 سراپ با خودمو.بابا بیخیال.... حاال اما اینا قبل داشتیم آرامش خدا تورو ببینین اصال چه

 .میزدن دید رو دخترا و میجنبید گوششون و چشم ماشاا هم اونا کردم مشغول

  >>آیناز<<

 بود خودمون جای البته بود خالی که وسط های صندلی رفتیم و کردیم سالم ها بچه با
 .نشستیم

 اه زهرماری هن کوفتی نه صدایی نه آهنگی نه بود رفته سر حوصلم میرفتیم که بود ساعتی یه
 با ها بچه راننده سمت رفتم شدم بلند اوردم در ام کوله تو از و فلشمو.کردم قاطی دیگه
 که فتر  مانع رو از جا یه بیوفتم میخواستم هی میخورد تکون اتوبوس میکردم نگام تعجب
 گاهن لحظه یه یکی به خورد دستم کردم حس ولی گرفتم صندلی یه به خودمو دست با من
 هب خودمو کنه حمله میخواد کجاست قرمزم پارچه اوه اوه سهند سر تو زدم وووویییی کردم
 وشخ راننده هاشمی باآقای یکم نشستم راننده کمک صندلی رو رفتم و زدم چپ علی گوش
 میومد جیغ و دست صدا عقب از باال هم صداش دستگاه به زدم فلشمو بعد کردم بش و
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 رفتم پس نمیشه عوض جو نه دیدم ولی نشستم صندلی رو رفتم خودم گذاشتم که و آهنگ
 به ردیمک شروع و بود خالی که اتوبوس از قسمتی رفتیم گرفتم نیلو و نسیم و الی  دست
 وسط اون مام کردن همراهیمون دست با هم بعد شد گرد چشماشون اول همه رقصیدن
 بده بده،تکون تکون بده،بدنو بده،تکون تکون .قرمیدادیم

  دلت بگو واسم شده بهم،تنگ بگو بده تکون

 بده نشون من به بره،هنرتو بگو جلو اومد کسی

 پیرهنتن و دامنتو نخ کفتن،تو تو پسرا ی همه

  بگم اینو بود مونده دلم جیگرتم،تو دنبال که منم

 

  بده تکون بده، تکون بده،بدنو بده،تکون تکون

 دیوونتم برو،دیوونه دل بیا،تو نکن بیا،ناز دنبالمو هی

 دیوونتم برو،میدونی دل اینا،تو از شو بیا،دور دنبالم هی

 تورو میخوام چجوری بدو،میدونی جلو،بیا بده،بیا تکون

  برو بردار بگیر بگیر بدو،دلمو بیا جلو،بیا بیا بیا

 قند میریزد دهنت لبو من،از شیرین مسلی عسلی

 من واسه تو بده من،تکون خالصه بدون دیوونتم

 هم آهنگ صدای میکردن همراهیمون هم ها بچه میدادیم قر وسط اون داشتیم همینطور
 که زد ترمز اتوبوس لحظه یه میدیدن رو ما جلو از فقط بودیم کشیده همه ها پرده نگو که
 داج ازش سریع دید خودم رو و سهند نگاه که باال آوردم و سرم یکی بغل تو شدم پرت من
 پلیسسسسسسسسس اوه اوه شده چی یعنی بودن شده پرت سمنی یه هم دخترا شدم

 پلیس نک نگاه وجی کن ولم ایششش( وسط اون داشتی کرم ترسیدی چته) ووییییییییییی
 .اودافس باوشه(کن مالی ماس جوری یه برو ببند نیشتو)
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 نپایی شو صدا کسی خخخ میخوند آهنگ هنوز پایین رفت و برداشت شو مدار هاشمی آقا
 خودشه گفتم بلند یهو.مرتضوی آقای باباست دوست اینکه ااااا لحظه یه بود نیورده

 رجهو ورجه اونا به توجه بدون من ولی سمتم برگشتن همه من جیغ با.وجیغغغغغغغغغغ
 بدون ازب.میام االن دخترم تو برو گفت دید که منو هاشمی آقا.پایین رفتم اتوبوس از کنان
 مرتضوی آقا) علی عمو بغل تو کردم پرت خودمو و رفتم بدو بدو هاشمی آقا به توجه

 مبود شده آویزون گردنش از که من...چطوری بابا دختر سالم:علی عمو عموجون سالم:من(
 وامونده گردن این بیا بابا: عمو.... نکنین جریممون باشین خوفی عموی اگه عمو خوفم:گفتم
 این سپ بال ای:عمو...گذاشتم پلیسی احترام و چشم به ای:من.. .خیابون تو زشته کن ول رو
 گفت شد جدی عمو....کنن عفو رو ما ایندفعه عموگلی حاال:من...میشه بلند تو از همه آتیشا

 باز یعل عمو.... عموگلی برم قربونت:من.....کن مالحظه باباجان خطرناکه ولی دخترم باشه:
 کت تک تا نگفتم خانومم به اگه برو بابات قربون برو جان بچه برو: گفت شد شیطون
 و هاشمی آقا به کرد رو عمو.... گرفت خندش هم هاشمی  آقا حرفش این با بکنه موهاتو
 بابا کوروج بعدا بزار و شیطنتت گفت؛توهم من به رو و بخیر سفر سالمت به برین:گفت
 انگشتامو دوتا باشین خودتون مواظب هم شما عمویی چشم:من.....باش خودت اظبمو

 یومدم خوشم خیلی بود اینطوری من کردن خدافظی طرز.علی یا گفتم و سرم کنار گذاشتم
 ینها منظورم وجی ایش(سفید چش دختره کنی حال و چی چی) کنم حال ک کسایی با البته
 یاب باوشه( شدی حیا بی خیلی تو) بزرگا مامان عین شدی جدیدا بیاد خوشم کسی از ک
 (.بوچچچچچ بیا باوشه) کنیم آشتی

 منم کردی راضیشون چطور شد چی پرسیدن ها بچه اتوبوس داخل رفتیم هاشمی آقا با
 هی هم بعد خوردیم چیزمیز اینقد نگفتن چیزی دیگه اونام گفتم و حرفامون ای چکیده
 عالم تو همه بار این افتادیم راه دوباره خوردیم توپ غذای یه و داشتیم نگه و رستوران
 یگهد خاصی اتفاق ویال به رسیدن تا میدیدم پادشاه تا هفت خواب کال منم بودیم هپروت
 . نیوفتاد

 دریا نارک اینکه شد خوشحالیمون باعث که چیزی و بود شیک بودن گرفته نظر در که ویالیی
 گیخست از همگی بودن  صورت همین به هم بقیه اتاق یه تو الی و نسیم و نیلو و من. بود

 شدم بیدار نسیم غرغرای با.شدیم بیهوش
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 وت صدا ببر:من...االغ دیوس بیشعور گنده خرس است خاله ی خونه انگار لندهور دختره
 ریمب میخوایم شو آماده شدیم هم بدهکار گمشو:نسیم.... ریشمون به میبندی فحش چقد
 زا دور:من...نشی مرده مث باز امیدوارم: نسیم...امادم دیگه ساعت نیم باشه:من.... ساحل
 و نیجو سگ تو خو آره:نسیم..میشم رفتن بیخیال مگه نخورم رو شماها حلوای تا من جونم
 هی ریختم هام شونه رو باز حالت به زدم شونه موهامو شستم صورتم و دست.رفت شد جیم
 یه مشکی یورزش شلوار با پوشیدم بود باسن زیر وجب یه تا که سفید کوتاه آستین تیشرت
 قرمزش رنگ هست هد مدل یه. نبستم و هاش دکمه ولی پوشیدم روش هم مشکی مانتو
 های فرشی رو زدم عطر کردم مالیم آرایش یه هم بعد شدم اوشگل خیلی زدم موهام رو

 وابمج مهربونی با همه کردم کلی سالم یه بیدارن همه اوالال. پایین رفتم پوشیدم سفیدم
 یه بود خوبی آرامش یه میومد که آب صدای بود تاریک رفتیم ساحل سمت به بعدهم دادن
 ترادخ بود اویزونش سره یه بود داده گیر سهند این به هم دانشگاه دخترای از عجوزه دختره
 اهمب بودم خوب کالس پسرای با البته نداشتم و کسی وسط این من بودن جفت جفت هم

 رضمنق ها پشه نسل میپروندم پشه بس از وگرنه هستن اینا خداروشکر بودیم صمیمی
 وت خاک) میلرزیدم بید مث منم بود سرد هوا کردن روشن آتیش پسرا .بوخدا واال میشده
 زجر وت انگار بابا برو( ندارم دیگه رو تو مریضی حوصله من نپوشیدی گرم لباس چرا سرت
  زهبری دندونات دهنت تو میزنم همچین شو خفه وجی(ن نداری لیاقت ایششش) میکشی

 .عمته (خاصیت بی شتر بابا برو)

 .بچسب رو هوا بابا بیخیال اعصابم رو میره هم وجی این

 اخ آتیش تو انداخت زمینی سیب کالس های بچه از یکی طاها زدیم حلقه آتیش دور همه
 .بود من دل حرف برم قربونش

 ها بچه:نیما.... وسط اومد پارازیت نیما یهو که بودیم کردن صحبت حال در همه خالصه
 مدرسه تو بود سالم7 ....کرد شروع خودش از کردن موافقت همه کنیم تعریف خاطره بیاین
 شوخی هب اونم میاد بدم ازش گفتم بابام به میکرد قلدری و بود فوضول خیلی پسرا از یکی
 کرد گاهمن مشکوک اول بدم نشونت چی یه کوچه تو بیا گفتم روز یه منم بزنش بگیر گفت
 هب پشتش اون کردم استفاده فرصت از منم اومد همرام دید منو تفاوتی بی ی چهره وقتی
 راست زا یکی چپ از یکی زدم کشیده شپلق برگردون و سرش تا ببین و این گفتم بود من
 زا هم فرداش خونشون رفت گریه با خالصه کنه دفاع خودش از که نداشت فرصت دیگه
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 قش اه بچه بودم زده مریضی به خودمو و بودم نشین خونه هفته یه تا مدرسه نرفتم ترسم
 چهب ها اونوقت میومد بدم خالم دختر از کرد تعریف رسید میالد به نوبت.میخندیدن قش
 از وشهگ یه دیدم باغچه تو رفتم بودیم تنها خونه که روز یه میکردن توجه اون به همه بودیم
 و هخودش گفتم خودم با طرفم میاد داره دخترخاله دیدم بود کرده درست خونه مورچه باغچه
 طرف اون از میوردم در و خوردن ادای و میگرفتم دونه دونه ها مورچه کردم ذوق حسابی
 به کرد شروع و کنارم اومد(دخترخالم) الله که کردم چه چه به به اینقد میکردم ولشون هم

 بره باغچه تو خونم بیاد بود هرروزش کار کردم غلطی چه فهمیدم بعدا ها مورچه خوردن
 کرد هگری اینقد فهمید وقتی نبود مورچه دیگه کاشتیم درخت اونجا اینکه تا بخوره مورچه
 ها بچه با و هستم جات من برو گقتی ملجم ابن به خخخخ:من.نیومد خونمون هم دیگه

 هب نوبت... میخندید یعنی خدایی نه میکرد کج و لبش هی شتر مث هم سهند خندیدیم
 حرف میتونست شد سالش0 داداشم پسر که وقتی شدم عمو که بود سالم8::رسید مرشاد
 که سالن بودم رفته آقا شه خوب ببوسه عمو بگو کرد درد جایت هروقت گفتم بهش بزنه
 تو دنبال در به در کردن ختنش گفتن شده چی گفتم میگیره بهونتو یاسین دادن خبر
 گمن هم رو ها بچه بودم مرده من یعنی حرفش این با..شه خوب کنه بوس عمو میگه میگرده
 ندهخ ی خاطره واقعا میخندید و بود گرفته و دلش هم سهند حتی میزدن گاز و زمین بهتره
 گرفتم قرض هم دیگه تای1: داشتم گوش دوتا رسید سهند به نوبت بود کرده تعریف داری
 و مطلب اصل کیه به کی وجی کن ولش(گوش نه چشمه اون) میدادم گوش پا سر و

 ... .بچسب

 ....دارد ادامه

 :سهند

 با و موضوع دریا به زدم و دل اومدم وجود به چطوری من گفتم می خودم با بودم که بچه
 زاربا از رو ها بچه گفت اینکه تا میداد بهم سرباال جواب هی اونم گذاشتم میون در مامانم
 هم ها بچه میخندیدم و زمین بودم افتاده خنده از رفتم ریسه حرفش این با .....میخرن
 فهخ کرد نفوذ وجودم عمق تا که رفت بهم غره چشم یه سهند بودن کرده کنترل و خودشون
 بغل رو سانیا مامانمم بودم گرفته بابامو دست بازار بودیم رفته که بار یه:داد ادامه شدم
 من فتمگ بابام به سمت اون بردم کشیدم بابامو دست دیدم کوچیک بچه مانکن یه بود کرده
 پته تته با میکرد نگاهم شده گرد چشمای با بابام بخر برام و این میخوام داداش
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 به و سرم منم کرد اشاره مانکنه به بخرم؟و..ب..برات اینو..خوای..می داداش..دا:گفت
 یهقض اونم شد چی گفت بابا به سمتمون اومد مامان موقع همین دادم تکون مثبت عالمت
 بش گفت اونم چیه قضیه پرسید ازش بابا بود شده سرخ خنده از مامان کرد تعریف رو

 امشب میخریم برات میایم فردا که کردن راضی منو دروغ و فنگ و دنگ هزار با میگمت
 فتگ اونم بوده چی قضیه پرسید مامان از  بابا شام موقع شب.... باشه مامانش پیش باید
 این وسوالم من بود بابا قهقه نوبت حاال دادم جوابش این منم پرسیده سوالو این سهند که
 شما که گفت مامان به هم سر آخر میفهمی بشی بزرگ گفت اونم پرسیدم بابا از بار

 نمیفهمیدم و منظورش که منم زد قهقه بدم یادت زنده صورت به چیه نطرت نه نمیدونی
 تا نهاشو خنده صدای که میرفتن ریسه چنان ها بچه یعنی شد تموم که حرفش.....خندیدم
 ندسه.....بدم یادت بیام یا میدونی دیگه که االن داداش:گفت میالد....میرفت ها فرسنگ
 تو منو گفتی می سالگی1تا خودت انگار نه انگار بچه بودم استادت خودم گمشو برو: گفت
 دمیال... .میومد چشمام از اشک بودم خندیده بس از که من.....بودن کرده پیدا پرنده لونه
 شو خاطر که رسد الی نوبت.....شمایم کوچیک ما استاد میفرمایید نفسی شکست:گفت
 ودمب دبستان چهارم کالس:الی کنه تعریف شو خاطر کدوم میخواد میدونستم کنه تعریف
 ختراد از یکی بود آنی دوستام ترین صمیمی از موقع اون میکردم گرگا بازی دوستامون با
 و دمش پا کله ها پله رو منم کشید مقنعمو پشت از اینکه تا کرد من دنبال بود شده گرگ
 افتاده جا یه کدوم هر دندونام و پرخونه دهنم دیدم وقتی شکست جلوم دندونای دوتا
 بعد نبیرو رفت آنی اینکه تا میکرد گریه من پای به پا هم آنی کردن گریه به کردم شروع
 رفته دیدم کردم دستش تو نگاه چیه گفتم من الی بیا گفت گرفت من جلو شو دست اومد

 اینا اب گفتم بش:الی....میخندیدم قش قش منم میکرد تعریف الی کرده جمع و من دندونای
 دیگه ینکها تا نشد درست  کردیم هرکاری میشه درست بچسبونیم بیا گفت آنی کنم کار چه
 لبم رو لبخند الی با خاطراتم اوردن بیاد با....کردن کاری ساف دندونام و دکتر رفتم
 دوم الس بودیم دبستان دوران دوستای از نیلو و من:نسیم بود نسیم نوبت اینبار.....اومد

 تعریف ازشون همه مدرسه این اومدن جدید آموز دانش دوتا گفتن که بود دبیرستان
 که روزی بودیم همه توجه مورد همیشه ما چون کردم حسودی بهشون ناخوداگاه میکردن
 مپیش اومد وقتی بود رفته نیلو اما نرفتم مدرسه و بودم خورده سرما من اومدن تا دو اون
 خودش به هم توجه اول روز داشت زبونی چه یکیشون بودن خوشگل چقد میگفت مدام
 لیا و من ها بچه همه حرفش این با....الهه و آیناز گفت بود چی اسماشون گفتم کرده جلب
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 بود وممعل کوچیکمونم زبون که لبخند یه نسبت بال البته خلوچال عین مام کردن نگاه و
 که بودم کشیدن نقشه حال در مدام روز اون...کرد شروع دوباره نسیم زدیم بهشون
 میآرو دختر الهه شد عوض کلی به دیدم مدرسه رفتم که فرداش اما زمین بزنم و پوزشون
 چشمک یه منم کرد من نگاه و آنی دست از امان ولی نمیزاشت کسی سر سربه زیاد بود

 سال6 ازمون میکردم حسودی بهش مغرور و بود شیطون خیلی:نسیم...کردم حوالش
 ینهم بود من از باالتر همش بود خوشگل خیلی بودیم هم کالسی هم ولی بود کوچیکتر
 آنی تابک من داشتیم امتحان یه اینکه تا بودم تالفی منتظر همش بیاد بدم ازش شد باعث
 با نبود خوب حالش زیاد اومد که آنی دیدم فرداش خودم کیف تو گذاشتم یواشکی و

 صحنه این منتظر که منم بخونه درس نتونسته نبوده خوب حالش که کرد صحبت معلممون
 تباهیاش تو کتاب چون نخوندی درس مریضی به زدی خودتو تو که گرفتم جبهه سریع بودم
 بودم مریض من اینکه با میدم امتحان باشه گفت تعجب کمال با هم آنی بود من دست
 اروه برگه درس این عاشق هم آنی بود ریاضی امتحان دروغه حرفات میکنم ثابت بهت ولی
 دممخو های سوال البته نکنه تقلبی که بود آنی پیش حواسم دنگ شش من کردن پخش
 رنف اولین آنی تعجب درکمال نبودم بلد یعنی ندادم جواب سوال چندتا اما میدادم جواب
 کم کم شد بلند الی هم اون بعداز بیرون رفت کالس از من به پوزخند یه با و داد شو برگ
 پرسیدن ازش ها بچه کرد جمع و آنی های وسایل اومد الی اینکه تا دادن هاشون برگه همه
 هم آنی گذشت هفته یه دنبالش اومده داداشش نیست خوب آنی حال گفت میری کجا
 یزیچ روز اون بدن هامون برگه بود قرار داشتیم کالس ریاضی معلم با بود شد خوب حالش
 شده61 ناباوری کمال در آیناز که بود این شه عوض من به نسبت همه دید شد باعث که
 هم رس پشت روزا طور همین نداشت فایده زدم اعتراض چی هر من نمره باالترین یعنی بود
 و اومد بوجود اون و من بین دوستی کم کم افتادیم گروه یه تو آنی و من اینکه تا گذشت می
 بیاد فکت بزنم همچین ضعیفه بهم میکنی حسودی هنوزم:من...... نفره:اکیپ یه شدیم
 تتیک تیکه خانومم به بخوره انگشتت کن جمع و حواست خانوم هی هی: میالد.... پایین
 شما قول به اینکه از قبل کن جمع پسر آق بابا برو:من....اووووووووووو:ها بچه....میکنم
 یم داشتم..گرفت خندش هم میالد که گفتم بامزه حالت یه با بشه خانومت اوردم در اداش
 شنوهب زبونت از خدا: من...میشه:میالد...نشده هنوز که بشه شما خانوم اینکه از قبل گفتم
 کنهن درد دستم:میالد....نفسم بله:نسیم....جیگررررررر نه مگه بود من دوست اون از قبل

 ماشچش بعد و...تو به اونوقت نفسم نگفته من به آنی انور برو.. مردم ای دزدیدن خانوممو
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 اوممم: من....کردم کارا خیلی گفتم اتفاقا:میالد....جیگرررر نگفتی تو حتما:من... کرد ریز و
 سیدر  نیلو نوبت.....خندیدم و لعنت برمنکرش:من....فوضولی بچه برو: میالد....کاری چه
 با یباشه سالش1/ 8میخورد بهش که پسره یه بود سالم2دخترخالم با پارک بودم رفته:نیلو

 میکردم جیغ جیغ همش بود اومده دردم حسابی که منم شد رد پام رو از اومد دوچرخه
 دهش حرصی حسابی که منم شده چیزیم ببینه اومد ریختنم اشک غرق من دید که پسره
 خترد اینکه تا میزدمش کردم چشمش تو دست میکشیدم موهاشو و کولش رو رفتم بودم
 که بس از:من....آینازه پسرعموی شخص اون فهمیدم بعدها کرد جذام ازش بزور خالم
 به افتاد نیلو.... ببین هستی هنوزم:من ...وحشی خودتی جیغغغغغ:نیلو.... بودی وحشی
 نگاه مارو چشم جفت0: و تنهانیستیم فهمیدیم اینکه تا زدیم هم کله سرو اینقد جونم
 آیناز خاطراتتون هم تو چرا میگم:مرشاد ...شدیم جدا هم از خجولکی حالت با و میکنن
 ها بچه نگاه... برام سواله خدایی نه:مرشاد... .پسر آق شده حسودی اوخی:من....داره وجود
 و مغروریه و شیطون دختر آیناز چون:گفت الی....بود همین هم اونا حرف انگار کردم
 من دخترا خاطرات اکثر تو بازیگوش و بودم شر همیشه خب:من...بهم زد چشمک همزمان
 نم خب اومممم: من.....کن تعریف خودتو خاطرات آیناز دیدین شو کجا حاال:نیلو....هستم
 من خانوم:من....عزیزم جانم گفت اون... .اجازه خانوم گفتم معلممون به بودم اول کالس
 قیبداخال با من.....بخورن ها بچه بده تفریح زنگ خب گفت معلممون....دارم گالبی خیلی
 چرا گفت خنده زیر زدم پقی حرفش این با خوریممی باهم خب خیلی:گفت....نههههه:گفتم
 خخخخخخخ.....دارم گالبی بگو داری دستشویی هروقت گفته مامانم آخه گفتم میخندی
 یه با بعد هم معلم بودن ولو کالس کف هم ها بچه میشد بلند سرش از دود معلممون
 تا ودب مدرسه سوژه چندسال نرفته یادم بعله:الی....کرد شروع و درس کولکی و کج لبخند
 خانوم بس از بعلهههه:الی....کرد الی نگاه سوالی و من جون:نسیم.....داد استعفا اینکه
 .داشتن تشریف نمکدون

 تقسم به رسید بعد گذشت خوش حسابی که کردن تعریف خاطره ها بچه اینقد شب اون
 .........................جز نبود چیزی هم اون بودم عاشقش من که اصلی

 

 سرو تو بود اوضاعی خوردیم رو شده کباب های زمینی سیب....... نکنین گریه میگم باشه
 ودنخ نخود هم بعد خوردیم سبک شام .میدزدیدیم اون و این زمینی سیب میزدیم هم کله
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 نبخونی اینطوری شما کیه به کی بابا ساختم خودم از خخخخخخ خود خواب اتاق رود که هر
 .خخخخهههههخخ

 مادهآ داریم االنم بیرونیم همش گذشته خوش خیلی شمال اومدیم که میگذره ای هفته یه
 شکیم دمپا شلوار با پوشیدم چسپان کوتاه سوخته ای قهوه مانتو یه خرید بریم میشیم
 یه موهامو عالیه چه همه کردم پام هم سانتی2پاشنه های کفش پوشیدم هم مشکی شال
 گرفتم دوش حسابی ادکلنم با بجاش  بسه قد همین آرایش زدم قرمز رژ یه ریختم وری
 خودم واسه شدن خوشگل چه ووووووی کردم نگاه آینه تو خودمو زدم هم دودی عینک
 .دخترا پیش رفتم و برداشتم موبایلمو و کیف و فرستادم بوس

 بخور و  عمته برو ایششش:من....بخورمت جوووووون:گفت و زد سوتی دیدنم با الی
 جین وارشل یه الی بود گرفته خندشون ها بچه گفتم می خواصی لحن با همه اینارو بیشعور
 با تیره یآب دمپا شلوار هم نسیم آبی رنگ به زانو روی تا مانتو و شال با بود پوشیده مشکی
 دمپا شلوار و شال با بود پوشیده کوتاه بادمجونی مانتو هم نیلو آبی شال و کوتاه سفید مانتو
 ها بچه ههم البته بازار رفتیم و گرفتیم ماشین نامردا بودن شده کش پسر حسابی.سفید
 و مرشاد و سهند و الی و نیلو و نسیم و من االن بودن رفته قبل روزای چون بودن نیومده
 اهر  کالس با همچین مارمولک سهند این...بهتره نگم هم اونارو تیپ....بودیم میالد و نیما
 .....ها نسبت بال البته شما جون ایم حامله های پنگوئن مثل ما حاال نگو ک میره

 دتخو گمشو:نیلو....نزدی تو هاری آمپول چته ها:من... بیرون اومدم فک تو از نیلو جیغ با
 روما نیلو هی:من..... کشید تنبون کش مث خودش همراه منو و ببین اینارو بیا سگی؛آنی
 ریطو داد ادامه شو راه من حرفای به توجه بدون نیلو....ها دسته این المصب بابا باش آروم
 عقب اون هم الی و نسیم بود شده گرد چشماشون اونا حاال زدیم جلو هم پسرا از ک

 و جلو مرفت متر یه سر با با من نیلو توقف با کردین کم وزن حسابی امروز خخخخخ میدویدن
 یرخ هی...گفتم می نیلو ب میزدم نفس نفس ک همینطور من....ابوالفضل یا برگشتم
 زر:ونیل.... برید نفسم باش آدم مث بابا کردی فرار وحش باغ از دختر آخه د نیلو نبینی
 هب دوختم نگامو و عروسک جاااااااان ها:من ...ببین و خوشگل عروسکای این بیا نزن زیادی
 به نگاها همه ک طوری کشیدم خوشحالی از جیغی خوشگل عروسکای دیدن با مغازه
 گها نمیکنم زندگی مردم بخاطر ک من واال برگردوندم رومو بیخیال شد کشیده ما سمت
 دیگشون جای ببندی دهنشونو اگه ندارم خوش روز یه ک بدم گوش مردم حرف به بخوام
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 همغاز  تو رفتیم و طرف اون دادم هل رو نیلو...وجی کجاست دروغم(تربیت بی) میشه باز
 داخل بودن اومده هم دخترا

 <<دارد ادامه<<

 یه ودب گلوش زیر هم پاپیون یه و قرمز روبان یه هم گردنش بود سفید مپل تپل خرس یه
 ک طوری بود بزرگ عروسک رفت قنچ براش دلم بود ناز خیلی بود سرش هم مشکی کاله
 قش قش ها بچه داره مغازه ب خوردم و دیدم نمی جلومو کردم بغلش وقتی

 بود خوشگل هم قیمتش بود خوشگل ک همینطور کردم حساب رو خرس.میخندیدن
 پلنگ یه رفت هم نسیم .گرفت من خرس نصف تقریبا ای قهوه خرس یه الی.خخخخ
 نخودت فامیل و فک از چون: من...اینام عاشق من وای :نسیم خخخحح گرفت بزرگ صورتی
 چرا واهرخ باشه باشه: من..ببند آنیییییییی: نسیم....شدم خفه زد نسیم ک باجیغ....دیه
 ک دیدیم رو پسرا بیرون اومدیم ک مغازه از.... گرفت ملوس خرگوش یه هم نیلو....میزنی
 دنش گرد با همانا برگشتنشون حاال برگشتن ما های سروصدا با بودن وایستاده طرف اون

 بودم ها بچه پشت من خوردن نمی تکون سانت یه اصال بود زده خشکشون چشماشون
 دبن زبونش ک مرشاد.....چتونه؟؟؟ شما ها:الی.... بودن ندیده عروسکم خرسی و منو هنوز
 رین؟؟..بخر عروسک...دین..بو...رفته...شما..ش:گفت طور همون بود اومده

 اومدم دخترا پشت از و دارم خرید کلی من دیگه بیوفتین راه اوففففف:من...اوهوم:ما
 و اومدن خودشون به یهو بسکتبال توپ اندازه شد چشماشون اول من دیدن با اونا بیرون
 ااین ا:من...میکردم نگاشون واج و هاج منم بخنده کی نخندن اونا حاال خنده زیر زدن پقی
 ک میگرفتن گاز و لباشون و میخندید چشماشون ک کردم دخترا نگاه....شد؟؟؟؟ چشون
 خندم خودمم حاال شدن زمین پخش سه هر حرفم این با...باشید راحت: من...نخندن
 چهرمو منم وایستادن صاف کردن و سالشون چندین های خنده ک خب ها ای عقده...گرفت
 گاهن لبخند با همه حاال....موخاست علوشک دلم دالم گناه دیه نخندین ا:گفتم کردم مظلوم
 هب کلی شد باعث امروز که ببینم تو خرس این بیا خانم ابجی خب:میالد...منو میکردن
 دیدن اب پسرا(خوشگله) اوجکله چه ببین داداشی بیا جیغغغغغغ: من.... بخندیم آبجیمون
 بهتون واقعا باشه مبارک نانازه چه وا:سهند...هوا رفت قهقهشون هم باز خرسم
 ی میانه ما خوبه حاال برگردوندم و روم قهر حالت به و کن مسخره خودتو پرو:من....میاد
 هم ناهار بودیم بازار عصر تا...کرد نگاهم شیطون و میگم واقعا ن:سهند...نداشتیم خوبی
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 های شال با خریدم شلوار مانتو چنددست یه من....شدیم پسرا مهمون رستوران یه ظهر
 ک کوتاه مه یکی بلند یکی مجلسی لباس دوتا هم بعد پالتو و تونیک و کیف و کفش و ست

 نبالهد بود بلند بود شده کاری سنگ حسابی ک مشکیی های رنگ به بود دکلته هردوشون
 هپارچ و بود زانو باال وجب یه تا کوتاه قرمز هم بود؛یکی کرده نانازش خیلی ک داشت هم
 وقتی ک خوشمزه های آلوچه وسط این بود عالی اونم بود برده کار به توش مشکی های
 هی با خریدم قیمت گرون ساعت یه بابا واسه خریدم هم میوفته آب دهنم میبرم اسمش
 ک ارغوانی رنگ به خوشگل مجلسی لباس یه هم مامان ست؛واسه کمربند و کیف و ادکلن
 آرش واسه گرفتم هم جواهرات ست یه بود دکلته و بود شده دوزی سنگ هاش سینه رو

 ونممید و اش سلیقه میاد بهش خیلی گرفتم اسپرت کامل لباس دست یه هم گلم داداش
 هم و هاشون خانواده واسه هم،هم دخترا.داشت ارزشش خب ولی بود گرون قیمتش
 یسسرو یه نفری دخترا واسه رفتم و شدم جیم وسط این منم.کردن خرید حسابی خودشون
 مه پسرا واسه داشت قرمز الماس وسطاشون و بود هم ست چهارتاشون هر ک گرفتم نقره
 وت گذاشتم کردم کادوشون باالخره، بود یادگاری اما بود گرون گرفتم اسپرت ساعت تا:

 دروغ البته کنم خرید فامیل واسه رفتم گفتم هم رفتی کجا پرسیدن ها بچه وقتی پالستیک
 گلخوش خاطرات دفتر نوع یه دخترا واسه کردم خرید فامیل دخترای و پسرا واسه نگفتم
 نددسپ هم پسرا واسه بودن کرده کار روش قشنگ خیلی ولی بود چوب از جلدشون ک بود
 ینطورهم کردن استخراج و بازار کل بهتره نگم هم پسرا.بودن جذاب خیلی گرفتم چرمی های
 پیاده هک ماشین از برگشتیم ک بود شب(. حلقتون تو ادبم) خخخخخ میرفتن و میکردن درو
 تیمبرگش خالی جیب با رفتیم پر جیب با بود دستشون پالستیک تا1:نفری همه شدیم
 ینهم واسه تره راحت حاال همین بدم ام هدیه گفتم ک بودیم نشده ویال وارد هنوز.بعلهههه
 یه با نمیشد پیدا مگه حاال...کن صبر:من...شده چی:الی...کنین صبر لحظه یه ها بچه:گفتم
 یادب خوشتون امیدوارم گرفتم یادگاری یه واستون من خب اممم:گفتم کردم پیداشون زوری
 اسهو البته بودن شده شکه .همینطور هم پسرا هدیه گرفتم سمتشون به رو دخترا هدیه و

 به ازنی گفتم منم میکنن جبران گفتن و کردن تشکر تک به تک خالصه... عادیه دخترا
 هامون وسائل رو ریختن ها بچه شب اون. کافیه کردن قبول ازم که همین نیست جبران
 همه خریدام من نگذریم حق از بودم شده ذوق خر شخصا به من ک کردن تعریف اینقدر
 سیخر  بادیدن همه که اینه جالب.بودم کرده من هم خرید بیشترین تک و بود قیمت گرون
 زا اشک که خندیدیم اینقدر بعدش ولی رفتم غره چش واسشون منم خندیدن بهم کلی



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 65 

 با وهک بریم میخوایم که بشیم بیدار زود فردا شد قرار خوردیم که شام.ریختمی چشمامون
 .رفتن اتاقاشون به همه بخیر شب یه

 ساساح چیزی میکشیدم صورتم رو دست با شدم بیدار پوستم رو چیزی حرکت احساس با
 ببینم فتمگر  مشتم تو منم میزد پا و دست هی افتاد گیر دستام الی چیزی یه اینکه تا نکردم
 روش دمز  گوشی نور کردم باز مشتمو کردم پیدا ایناهاش گشتم گوشیم دنبال دست با چیه
 ک دمکر  پرتش قدرت تمام با افتاد کار مغزم یهو میکردم خفگی احساس دیدم که چیزی با

 و کشیدم عمیق نفس یه شد بلند جیزش جیز صدای و دیوار به خورد
 یدارب دخترا من جیغ با میکشیدم جیغ هم سر پشت همینطور جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ

 ابیحس بود بد حالم هم طرف یه بود گرفته خندم طرف یه از میکشیدم جیغ اونام حاال شدن
 جیغ چرا شده چی:میالد ...تو ریختن نفر02 و شد باز شدت به اتاق در یهو بودم ترسیده
 د:شد دبلن نیما صدای یهو.... نمیدیم جوابی دیدن وقتی... کرده اذیتتون کسی... .میکشین
 آنی..آن...نمیدونم...نمی:گفت پته تته با الی ..... نمیزنین حرف چرا شده مرگتون چه لعنتیا
 نمیومد در جیکم ترسم از ک منم....بود من رو ها نگاه همه حاال.... زدیم جیغ هم ما زد جیغ
 خوب حالم...پریده؟ رنگت چرا دیدی چی شده چی آنی:گفت زد زانو پام جلو اومد مرشاد
 غلب تو افتادم و کردم دراز زشت سوسک اون طرف به دستمو فقط شدم شل کم کم نبود
 .شده چی نفهمیدم دیگه مرشاد

 >>>سهند<<<

 عنوان به که ای هدیه آیناز سوپرایز به میکردم فک امروز به بودم کشیده دراز تخت رو
 تو که طور اون داره مهربونی قلب آیناز که گفت نیما بود قشنگ خیلی بود داده یادگاری
 من با فقط خوبه شماها با چون خب آره:گفتم جوابش در من نیست میکنی فک
 تا ببندین کوفت:من.... خنده زیر زدن باهم و خودشه درخت از کرم:داد جواب مرشاد...بده
 داداش نداره جواب حق حرف میشه هم عصبانی چه اوه اوه:میالد....نبستم
 اینکه با:مرشاد.... بکپین زهرمار:من...عشقم جونم:میالد.....میالدددددددد:من.....من

 بایدم:من....اومده خوشمون ابجیمون هدیه از که ما بگم اما کردی عوض و بحث قشنگ
 بشیم ونابحیم فدا ما: گفت نیما....بیاد گیرت باال قیمت با مفت اسپرت ساعت بیاد خوشت
 منو ک دادن هم دست به دست شون همه انگار... کرد باز نیشاشو و دلبازه و دست که

 و دش گرم چشام کم کم منم....گنده های مردک برد خوابشون باالخره هوففففف.....بچزونن
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 زا صدا شدن بلند هم پسرا دیدم کردم نگاه پریدم خواب از جیغی صدای با....رفتم خواب
 اومدن هم دیگه های بچه ما بجز اتاقشون به رسوندیم و خودمون دو با بود اینا آیناز اتاق
 نازآی جیغ صدای با که گفت الهه اینکه تا دادن نمی جواب میزدیم حرف باشون هرچی حاال
 یزدم حرف باهاش آیناز پیش رفت مرشاد ترسیدیم چقد بگو رو ما هوفففف زدن جیغ اونا
 هک جایی به شد چش این خدا یا مرشاد بغل تو افتاد بعدم کرد اشاره جای یه به آیناز که
 صحنه این دیدن با دیدم شده له سوسک یه تعجب کمال در کردم نگاه بود کرده اشاره
 ستمب نیشمو مرشاد غره چش با نداشتن من از کمی دسته هم بقیه حاال خنده از رفتم ریسه
 تگف دخترا به هم بعد تخت رو گذاشت کرد بغل و آیناز مرشاد میخندید چشام بازم ولی
 ماش از حاال کرد باز چشماشو افاده و ناز هزار با خانوم بعدش ساعت یه حدود بیارن قند آب
 هخالص میکنم هم تعریفی چه اوهو... نیست اینجوری آیناز طفلک گفتم دروغ پنهون چه
 وقتی هم دبع چیه ببینه تا گرفته دستش تو بوده صورتش رو سوسک که کرد تعریف آیناز
 صمیمت شد شبی عجب وای میزنه دیوار به رو بیچاره سوسک قدرت تمام با سوسکه میفهمه
 .بشیم آماده و نخوابیم دیگه گرفتیم

 

 .....دارد ادامه

 .... .بوده چطور رمانم اینجا تا بدونم میخوام بدین نظر لطفا گلم دوستای

 >>>آیناز<<<

 کف حاال میشد چندشم سوسک از کوچیکی از میزنه چی مث قلبم هنوزه که هنوز خدا وای
 فکر ؛بامن صورت رو اومده بعد کرده خودشو نوش و عیش دستشویی تو رفته سوسکه کنین
 .اوقققق شد جمع صورتم موضوع این به کردن

 زد یمنس که گردنی پشت با میکردم نگاه سوسکه جای به هنوز من ولی میشدن آماده دخترا
 گرآنن ببینم شو آماده برو گمشو:نسیم....کردی پاره افسار سحری چیه:من....اومدم خودم به

 کردن جمع که جسدش گرفت خندم... .جسدش یا اش نامه یا میاد خودش یا عشقم نباش
 .هههخخههخه بود شده له له سوسکه ها خودمونیم ولی خخخخ



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 67 

 هم ناناز دخترونه ملیح آرایش یه خاکستری کوتاه مانتو با پوشیدم مشکی ای لوله شلوار یه
 مسر  هم مشکی شال ریختم وری یه هم دسته یه کردم جمع کلیپس با باال موهامو کردم
 ردمک پام هم بلند ساق اسپرت قرمز کفش گذاشتم سرم  هم قرمز خوشمل کاله یه کردم
 عینکنو.نخوره چش دخترت کنی دود برام اسفند که کجایی مامانی شدم جیگری چه وایییییی
 کردن(خوشتیپ)خوشمیپ من عشقولیای به به:من.....پایین رفتم برداشتم هم کولمو زدم

 من جلو اونو اسم جیغغغغغغغغ:من....سیاه سوسک شدی خودت نکنه:الی....حسابی
 مه آدمیزاد از کمتر:من...آدمیزاده انگار اون میگی همچین ابجی خخخخ:میالد.....نیاررررررر
 بود نشده7هنوز ساعت کردیم روی پیاده هم بعد رفتیم اتوبوس با راه نصف تا.....واال نیست
 .... بودن اومده آدم چقد

 واسه بینمب شو بلند:نسیم...افتادم نفس از بابا نمیتونم دیگه من آخیششششششش:من
 توقف اعالم که  جایی تا میکشیدن خودشون دنبال منو همینطور.... میکنه ناز من
 خوردم نمی صبحانه که من وای خوردیم صبحانه نشستم و کردیم پهن زیرانداز....کردن
 یلفام اسم هم دخترا میکردن بازی حکم و بودن نشسته گروه گروه پسرا خوردم چقد امروز
 هبچ خخخ میگرفتم عکس ای صجنه هر از و بودم ها لحظه شکار حال در منم میکردن بازی
 جمعی دسته عکس هم چندتا بود حالیم چیزا این من مگه ولی بود اومده در صداشون ها

 رهباالخ. بود شده عالی عکساشون انداختم ها بچه از هم و خودم از هم تکی عکس گرفتیم
 شما جون هب سیخی سیخ پسره یه یهو که بودیم برگشت راه تو پایین بریم گرفتیم تصمیم
 از و کوبی خال گوشش؛ بود انداخته گوشواره ها سوسول این از برداشته ابروها میگم راست
 پوره پاره لی شلوار با بود پوشیده هم صورتی تیشرت یه حرفا این
 جلوت که همینی:من...دارم؟؟ جیگرو کدوم با آشنایی افتخار:پسره...فرمایش:من.....

 چه مشوگ:من...لعنت منکرش بر عزیزم اوه:پسره....کن باز خوب نمیبینی؟چساتو وایستاده
 نای خوشگله خب:پسره....بود شده جمع من به حواسشون همه حاال...دیگه تو میزنی زری
 آنی: میالد....سوسول بچه باش عمت تماس منتظر:من....هستم است تم منتظر من شماره
 آق نه مگه پشیمونه ام حال خورد گوهی یه داداشی نه:من...مزاحمه؟ شده چی
 بقیه داوم تا نیستم من خورده  گوه که اونی نه:گفت بود من جواب کف تو که پسره....پسر؟
 تازه ردک حوالش دیگه مشتی که بود کی ببینم اومدم خورد دهنش تو مشتی که بزنه حرفش
 اب کمه قرمز پارچه یه فقط هست هم عصبی چه اوه اوه سهند جز نبود کسی شدم متوجه
 ولی بود زده فقط معمول طبق که سهند شدن جدا هم از دوتا اون نیما و میالد دخالت
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 مشود بدبخت نبود ادم شکل اصال بهتره نگم هم پسره بود شده زخم خورده یه لبش گوشه
 رخوردمبیشعو شو بابا ارث انگار میکرد نیگام جوری یه سهند الفرار و کولش رو گذاشت

 شدهن چیزیش بود حقش وجی کن ولم( میگی چه تو اونوقت کرده دعوا تو بخاطر ببین آنی)
 لیاقت) کنه کمکم کسی ندارم نیاز میام بر خودم پس از من (میشد چیزیش باید حتما) که
 وقتی..... دیگه شد خفه وجی آید خوشم هاها.... خاموشیست ابلهان جواب(ن نداری
 ...کنه استراحت اتاقش رفت هرکی ویال برگشتیم

 ....دارد ادامه

 نشه فراموش نظر لطفا

 سراپ داشت مسئولیتی یه کی هر بخوریم ساحل ببریم کنیم درست غذا خودمون بود قرار
 نبود بلد غذا ای دیگه کسی تا:ما جز حاال غذا کردن درست کردیم شروع هم ما کردن خرید
 بود زرشک کردن سرخ مشغول هم نیلو میکرد درست  برنج هم نسیم میکرد سرخ مرغ الی
 همه که ام مزه خوش ساالدهای اون از داشتم منم کنیم درست مرغ با پلو زرشک شد قرار

 جون زهره دل ور همیشه یعنی بودم بلد خداروشکر آشپزی کنم درست میشدن عاشقش
 میگفت مامان زدم زنگشون باز7هفته یه این تو شده تنگ براشون دلم چقد که اخ بودم

 رمونس از دست بازم ولی باشیم داشته آرامش خونه این تو ذره یه که مسافرت فرستادیمت
 یحساب هم بابا خودتم ی پرورده دست جونی مامان عاشقتم گفتم منم خخخح برنمیداری
 دیش بلند پسر مشت یه با چرا که بود گرفته غیرتش رگ هم آرش بود شده تنگ دلش
 بهم است وابسته خیلی بود شده تنگ خیلی خیبی دلش هم جون زهره رفتی
 ادمد مدل خاص شکل به و بود...و خیارسبز و کلم و هویچ از ترکیبی که و ساالد...طفلکی
 ها وسایل کردن جمع بعداز بود شده اماده کم کم هم غذا کردم تزئینش سس با بعدهم
 بود بقل دوتا عکس که مشکی تیشرت من کردیم حموم مارفتیم تنبل دخترای اون توسط
 هم شال یه مشکی ورزشی شلوار با پوشیدم بود تونیک مثل خححح بود باسنم زیر تا روش
 رداشتنب با هم بعد گرفتم دوش ادکلنم با یکمم پوشیدم سفیدمم های صندل سرم انداختم
 گروه ها بچه بسازم ها بچه برا داشتنی دوست شب یه میخوام امشب پایین رفتم گیتارم
 چهب مثل و کشید خوشحالی از جیغی گیتار دیدن با الی بودیم عقب هم تا: ما میرفتن گروه
 ودنب خوشحال دوستام اینکه از نداشتن الی از کمی دسته هم دوتا اون میکرد بپر بپر ها
 تعدادمون آخه بودن انداخته دیگه هم کنار انداز زیر چندتا پسرا.بودم خوشحال منم
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 شام کنم سوپرایز رو ها بچه میخواستم نبینه کسی کردم قایم گیتارمو بود زیاد خیلی...ماشاا
 ونیمیت نگرانی گفتم من....وقت یه نشیم مسموم:گفت شوخی به میالد کشیدیم که و

 و توق یه نکنه چیزخورم میترسم نسیم این از ابجی ن تو از:گفت میالد...داداشی نخوری
 جذبه جونم خخخخ شد خفه میالد که رفت بهش غره چش یه هم نسیم خندید قش قش
 نبود اینجا آمبوالنس دوتا حداقل درمانه از بهتر پیشگیری داداش نیما:گفت سهند....

 سهند....نیست چیزا این و دکتر و آمبوالنس به نیازی هستم من نا:من....بود راحت خیالتون
 یدنمیخند هی اوسکوال این مث هم ها بچه....میترسم بیشتر ساالد همین از من بله که اون:
 ضیبع میکردن تعریف همه بود عالی از فراتر یعنی خوردیم و شاممون پسرا های شوخی با
 تربیش) بود شده خوشمزه بس از خخخخ پرسیدنمی ازم و ساالد کردن درست دستور هم ها
  چشممممم ( کن باز نوشابه خودت برا

 نفک خیلی بود ضایع میکردن نگاه آسمونو همش خوردن غذارو وقتی هم پوک کله تا: اون 
 انومخ خوب:گفت الی کردن جمع سفره اینکه بعداز کردن تشکر حسابی بعدش ولی شدن
 دبع و محمدی آیناز خوبم دوست از میکنم دعوت بشین سوپرایز قراره امشب آقایون و ها
 االخرهب تو های سوپرایز دست از ها ضعیفه قلبم من آیناز وای:گفت مرشاد کرد تشویق هم
 .... گرفت خندم حرفش این با میکنم سکته من

 مرسی دارم دوستتون......نشه فراموش نظر.... .دارد ادامه

 هندس بجز میکردن خوشحالی و زدن سوت همه گیتار دیدن با آوردم بیرون پشت از گیتارمو
 فتمگ کنم شروع اینکه از قبل....ندارم اون با کاری من وللش بود لبش رو پوزخندی یه که
 ..خوندن به کردم شروع.......خوردم عشقی شکست ن شدم عاشق ن ندارم منظوری ک

 

  خونه این تو اون بی دلم داغونه چه نمیدونه هیچکی

 

  پریشونه حالم شدم دیوونه یه نمیدونه هیچکی
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  مردابم تو مرده مثه نمیخوابم تابم بی چندروزه

 

  نمیخونم حتی دیگه دیوونم ک مجنونم یه اون بی

 

  نبسته دل من به میگه که شکسته آسون چه و دلم

 

  بسه نمیتونه دیگه نشسته گوشه یه من دل

 

  دوخته چشماشو یکی به فروخته ارزون اون و من

 

 فروخته ارزون و من سوخته بدجوری من دل

 

 نهات فقط میخونم اش خواننده کپی میاد خوشم صدام از خودم میخوندم سوزناک لحن یه ؛با
  ..دخترونست من صدای ته که اینه داره که فرقی

 

  خونه این تو اون بی دلم داغونه چه نمیدونه هیچکی

 

 پریشونه حالم شدم دیوونه یه نمیدونه هیچکی

 

 مردابم تو مرده مثه نمیخوابم تابم بی چندروزه 
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  نمیخونم حتی دیگه دیوونم ک مجنونم یه اون بی 

 

  نبسته دل من به میگه که شکسته آسون چه و دلم

 

  بسه نمیتونه دیگه نشسته گوشه یه من دل

 

  دوخته چشماشو یکی به فروخته ارزون اون و من

 

 . فروخته ارزون و من سوخته بدجوری من دل

 

 کپ آنی محشره گفت؛صدات میالد کردن تعریف ازم خیلی ها بچه آهنگ شدن تموم با
 ولقب و داداشت درخواست میشه حاال اومممم بود عالی ابجی اره:نیما.... میخونی ها خواننده
 واسه اهنگ این کنین توجه خب خب....داداشم چشم:من.....بخونی دیگه آهنگ یه و کنی

 کم اونام دمکر  نفر سه اون و نیلو و نسیم و الی به خبیثانه نگاه یه و میخونم عاشق کبوترای
 .خخخخ بود نیومده بدشون هم همچین انگار کردن نگاه منو باز های نیش با نیووردن

 <<زاده ابراهیم محسن از آهنگ>>

  میشم دیونه هات نفس با من نمیشم عاشق دوباره تو بی 

 نکردم پیدا دیگه تو مثل بگردم دورت دوباره میخوام

 

 |6| کنارم هستی دوباره خوبه ندارم حرفی باشه تو حرف 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 72 

 

 میشینه دلم به میگی که تو شیرینه ای جمله دارم دوستت

 |6|مینازه تو داشتن دوست به دلم اندازه بی تورو دارم دوستت 

 

 میشم دیونه هات نفس با من نمیشم عاشق دوباره تو بی 

 نکردم پیدا دیگه تو مثل بگردم دورت و بیام میخوام 

 

 |6| کنارم هستی همیشه خوبه ندارم حرفی باشه تو حرف 

  میشینه دلم به میگی که تو شیرینه ای جمله دارم دوستت

 یه کردم تموم که و آهنگ|.6|مینازه تو داشتن دوست به دلم اندازه بی تورو دارم دوستت
 تو بودن تهرف همچین پسرا به نگاه یه دخترا به نگاه یه دوباره پسرا به نگاه یه دخترا به نگاه
 من....انگا ن انگار هی....نشسته مجرد اهم اهم:من....بودن شده غافل دنیا از که حس
 وخودم ولی گرفت خندم حاالتش از شده چی ها:میالد اهمممم اهممممم:تر بلند یکم دوباره
 وسط اومدی پارازیت زهرمار:مرشاد....شه عوض جو یکم گفتم هیچی:کردم کنترل

 مچش چشم:من....آنیییییییی:الی...زدم بهم و احساساتشون اووووق:من.....احساساتمون
 خواهرای خواهرم نوچ نوچ زشته مسخره اااا:نسیم....شد لبو عین خجالت از آبجیمون
 ای بچه تو که هم قدر چه:نیما....نمیدادن وا اینطور بچه یه جلو حداقل اوهوم:من....قدیم
 خشک شیر قایمکی هنوز من پنهون چه شما از نیست پنهون که خدا از بله بله:من.....

 اهنگ خدا تورو داشت خنده من حرف کجای خنده از رفتن ریسه ها بچه حرفم این با میخورم
 از مشکل میشه خندشون باعث میکنم حرکتی یه تا جمعیت این دلقک شدم کنین

 افاض وقت یه پیپسی نوشابه) وقاری با خانمی ای محجبه این به من بوخدا واال خودشونه
 بهت ملت که همینه واسه) درگیرم خودمم با خخخخ برداشتم اندازه به وجی ن(نیاد

 شتیمبرگ کردیم جمع وسایالمون(.میدونم بعید) ...خودشونه از مشکل اونا بابا نه(میخندن
 هم النا اومد بارون بار یه فقط چندروز این بیاد بارون قراره انگار بود گرفته حسابی هوا ویال
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 اینقد برد  خوابمون زودی دخترا با.جووووون آخ میاد زیاد بارون اسفنده و بهمن هوای
 .نداشتم هیچی نای که بودم خسته

 نشه فراموش نظر.....دارد ادامه

 شلوارک یه شما که خوابم لباس همون با کردم تشنگی احساس که بود شب های نیمه
 رفتم ودب ریخته دورم موهامم بود لخت پشتش که سفید بندی تاپ یه و بود زانو تا مشکی
 که مینه ریختم آب خودم برا یخچال سراغ رفتم برداشتم لیوان یه بود تاریک جا همه پایین
 آبم گهدی منم خخخخ نگذشتم آبم خیر از سرمه پشت کسی کردم احساس بردم لبم نزدیک
 اونم ودب بغلش تو کامل یعنی یکی با شدم سینه به سینه برگشتم که همین خوردم که

 ممانع که بغلش از بیام بیرون خواستم شدم هول کرد حلقه دورم دستاشو نکرد نامردی
 و سرش...هستی کی دیگه تو لعنتی کن ولم اه:من....بیارم کم که نبودم ضعیفی ادم.....شد
 ینا بده مرگم خدا وا.....بود کسی چه نمیاد یادم اما بود آشنا برام عطرش هام مو تو کرد فرو
 شلوار هی فقط کردم نگاه پس نیستم تنها هستی تو وجی ااا(لخته کجا برسر خاک) لخته چرا

 توجه جلب خیلی امروز:شخصه اون.....بود نپوشیده هیچی لخت هم اش باالتنه بود پوشیده
 میکردم توجه جلب من گفت چی آشناست خیلی صداشم!!!جااااان.....میکردی
 گمب نیومد یادم هیچی.... سوما دیروز و ن امروز دوما هستی کی تو گفتم اوال:من....بوزینه
 خندش بود معلوم.....باش داشته دوما همین تا تو اومممم:من.....چی؟؟؟؟؟ سوما:اون......
 بغلش تو تورو اینقدر که کیه ببین بیرون بیا بغلش از خدا خنگ آخه بود گرفته
 باال موسر  و ببینمت کو گفتینا راست ااا:من.....منو نشناختی هنوز: شخصه اون....میچلونه
 سهند شبیه خیلی اش چهره ته ولی نشد کردم تالش چی هر ولی ببینمش گرفتم
 کردی فک چی پس:من..... ها خودت برا  باهوشی افرین:اون......تویی؟؟؟ سهند:من....بود
 دنش حیف کنی توجه جلب کردی تالش خیلی امروز:گفت سهنده حاال فهمیدم ک اون......
 دهنت حرف:من میکنه بلغور خودش برا داره چی.....کردم داغ حسابی....میسوزه برات دلم
 اون ولی کنم رها دستش حصار از خودمو خواستم....ها کردم توجه جلب کجا من بفهم و
 هی:من.....میکنه همچین چرا سرم به خاک وا..... پذیرایی دیوار به چسپوند برعکس منو
 هه شدی پسره اون دهن به دهن خوب رفتیم ک کوه:سهند....ببینم ور اون گمشو چته
 اگه من آقا خیالی خوش چ:من......شد گرفته حالت بگیری شماره نزاشتم اومد خوشم
 تشکر جای هه:سهند.....نبود نیاز(هوار) حوار و داد همه این که بگیرم شماره بودم خواسته
 خیال میام بر خودم پس از من کردی دخالت خودت کنم تشکر نمیبینم نیازی:من....کردنته
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 بهم خودشو بیشتر بود شده عصبی من جوابی حاظر از حسابی که سهند....نداره برت
 خب:هندس.....میشد مورم مور میخورد پوستم به که نفساش گوشم کنار اورد سرشو چسپوند
 هست بهت حواسم سپرده من دست تورو بابات بگم بود رفته یادم کوچولو خانوم پس

 نباش من بر و دور ندارم بهت نیازی:من......شم شرمنده بابات جلو نمیخوام
 گرنو معلومه میکنه حسودی بیشعور.....نیست بد هم زدنت گیتار راستی:سهند......لطفا
 اوهوم:سهند..... مربوطه خودم به بودنش بد یا خوب:من.....کردن تعریف من از همه
 خوشحالی واسه فقط من شو خفه:من.....ن بود توجه جلب واسه اینم گفتم می داشتم
 هم خیلی:سهند.....کن فرو گوشات تو و این نداره ربطی هیچ تو به کردم کارو این دوستام
 گذاشت سرم دوطرف دستاشو خودش سمت گردوند برم حرکت یه با میشه مربوط بهم
 کار چ داری کن ولم سهند:من.....بشه جا جابه سانت یه از دریغ دادم هولش ترسیدم.....
 شجواب اومدم تا..... ترسو کوچولوی خانوم ندارم کاریت هیسسسسسس:سهند......میکنی
 از منکرد سعی حتی بود زده خشکم گرفت قرار من لبای رو حرارتش پر و داغ لبای که بدم
 خرا میبوسید وحشیانه خیلی گرفت شدت بعد میبوسیدم آروم آروم اول کنم جداش خودم
 رپس یه جلو وضع سرو این با هیچوقت باشه یادت:گفت و گرفت ازم کوچیک گاز یه سر
 و گرفتم قرض هم دیگه تای: داشتم پا دوتا افتادم لباسم یاد تازه هییییییییی....نشی ظاهر
 متمو زدنش دید ک خب آقا بیشعور میکند سهند خندی صدای کردم پرواز اتاق سمت به
 رومآب خدا وای آیناز بزنه گندت اه.وضعته سرو این میگه کرده بوسم ک خوب هم بعد شده
 خانوم هه) بودی گوری کدوم تو وجی اه(سرت به خاک) داشت لبای عجب ولی وای رفت

 احساس با چه وجی وای(میشدی جدا ازش مگه گفتم می چی هر بود اومد خوشش
 لبام رو دستامو.دادم وا کجا گمشو (دادی وا زودی همین به آنی اوققققق)  میبوسید
 زیزمع باشه) ن یا میشی گم وجی (بوسیده عمتو نه) بوسید منو سهند یعنی وای گذاشتم
 .رفتم خواب به خیال و فکر هزارتا با(بابای

 >>>سهند<<<

 به یوقت بود بهت تو طفلک بود ناگهانی خیلی ولی بوسیدم و آیناز من نمیشه باورم وای
 شدم خل پاک وای داشت هیکلی عجب.خخخخخخ رفت در فنر عین کردم اشاره لباساش
 میده یخوب بوی چ گرفته بدنم به آیناز عطر بو.میکنم برانداز و مردم دختر هیکل دارم رفت

 خودش با که فکرایی چه حاال نمیاد خوشم دختره این از اصال من کردم غلطی عجب ولی.
 .تمرف خواب به و شد گرم کم کم چشام.همینه آره باشم سرسنگین باهاش باید کنه نمی
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 <<< آیناز>>>

 سنگین خیلی باهام سهند میگذره روزی چند ماجرا اون از شمالیم ک آخریه روزه امروز
 .شده

 بگذرونیم خوش حسابی جنگل بریم قراره همگی 

 آورده سر الی این با وای

 بعلهههههههه:من

 هستیم جنابعالی منتظر بیا بدو زهرماررررررررر :الی

 این مثل خخخخخ اتوبوس به رسوندم خودمو دو با.. .بیارم توپمو اومدم خب خیلی:من
 دراینق توراه.... میده بیشتر حال جمعی دسته ولی.اردو میرن اتوبوس با ک ها دبستانی
 عدب کردیم استراحت یکم اول رسیدیم باالخره...کرده کف دهنمون ک آهنگ خوندیم و زدیم
 یوسط میگفتن نصف.... کردن موافقت همه تقریبا....بازی؟؟؟ میاد کی:من....گفتم من
 ماه یه نیمک بازی والیبال گرفتیم تصمیم بود هم والیبال توپ...والیبال میگفتن هم نصف
 زمین داخل رفتیم نفر6:... برام میشه تمرین یه حداقل خوبه دارم مسابقه که هم دیگه
 تیم تو... .کشیدیم یار نیما و من کردن درست و تور پسرا....تماشاگر هم بقیه
 الی؛مرشاد؛سحر؛متین؛میثاق؛:من

 سهند؛نیلو؛نسیم؛میالد؛ساحل:نیما تیم

 

 که الحق میرفت پیش خوب بازی....رو بقیه کنه مهمون شب یه بازنده تیم شد قرار 
 دوباره0.6شدیم بعد بودیم6.6اینجا تا بودم پاسور و سرویس فقط من بود خوب بازیشون
 گفت ودب پسرا از یکی که داورمون شدیم خسته دیگه اینکه تا بود انگیز هیجان بازی 0.0شد
 دیدنخن حرفش این با همه شد سبز علف پام زیر شدم خسته بابا بدین نصف نصف شام
 تیشآ پسرا کنیم درست میخواستیم کباب جوجه ناهار واسه .کنیم استراحت رفتیم هم ما

 ارشیسف چندتا پیوستیم اونا به هم الی و من میکردن سیخ گوشت هم نصف کردن روشن
 هنر انگشتمون هر از نیلو قول به بودیم ماهر هم کار این تو کردیم درست خودمون برا

 .خخخخ میریزه
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 انداختم ای زاویه هر از عکس چندتا....ها لحظه شکار یعنی حساس جای به رسیدیم خب
 من زعزی بینندگان خب:کردم شروع و گرفتم خودم سمت دوربین فیلم رو انداختم هم بعد
 بخ نفرمایبن نفسی شکست دارم دوست شمارو منم میدونم بله بله همه عشق ام آنی
 از گفتم و گرفتم ها بچه رو و دوربین و میبینین که اینایی جنگل اومدیم ما گفتم می داشتم
 مگه منن ابجیای میبینین ک هم چال و خل این دخترا سمت رفتم بعد کردن فرار وحش باغ
 ستاشود آورد در زبونشو هم الی بعد فرستاد بوس یه هم نیلو زد چشمک نسیم عشقولیا ن
 باغ کدوم از عمویی گفتم گرفت خندم حرکتش این از داد تکون و گذاشت گوشش کنار هم
 ک جایی همون از:گفت الی گوگولی گفتم کشید شو لپ هم بعد کردی فرار وحش

 ورمنظ بودیم شده مچ هم با ها تازگی که میثاق سراغ رفتم بعد... .میمون تووفراردکردی
 که ک دخترا از یکی میل هم بعد منه میثاق داش اینم خب... آرشه مث برام ها نگیرین
 وربیند میثاق جلو رفتم شد میکرفون شبیه شده گرد کاموای تو زدم و میبافت گردن شال
 نکردی پیدا زیلی و زن خودت واسه گذشت خوش سفر داشی خب:گفتم کردم زومش هم

 اشید جون افتاد آب دلم زن گفتی اخ اخ:میثاق.... پشتته شیر مث اجیت ها نکشی خجالت
 بدبخت عروس این حاال نمیاد بدت هم زیاد ک میبینیم خب:من....میکنی واسم کاری
 گوشمو مه بعد کردم تنظیم جفتمون رو و دوربین.....بگم برات تا بیار گوشتو:میثاق....کیه
 به مافتادی عروسی یه گلم دوستای خب:من.....شده ساحل عاشق که گفت اونم بردم نزدیک
 عروس این و میثاق داش داماد ماه داماد شاه کردم اشاره میثاق به عاشق کبوتر تو افتخار
 یریزهم وگرن بدم ادامه تا بگیر و سقف اون الی:گفتم الی ب رو بعد وقار با خانم نوشکفته
 افتخارشون به گفتم و دادم نشون و ساحل هم بعد.... میخندیدن قش قش ها بچه سرم رو
 اجی عشقم جونم ساحل:خب....ساحل پیش رفتم.... زدن دست به کردن شروع هم ها بچه
  قتشی دو بزنم ها میشی عاشق ما بدون حاال بیشعور میمون گوریل کردم قاتی بعد گلم
 باز نیشامو و مبارکش پس ااا:من....ها داره صاحاب آی آی:زد داد میثاق....کنم
 ختنمیپ کباب ک هایی بچه از رفتم هم بعد گفتم تبریک بهش بوسیدم و ساحل....کردم
 سراغ رفتم کنم گلم های داداش از نباشی خسته یه داره جا خب خب:من بگیرم فیلم
 از بعد یمان....نکردین پیدا و نظرتون مورد کیس شما ببینم اومممم جناب نباشی خسته:نیما
 التخج ک مثال الکی بعد پایین انداخت و سرش انداخت نیلو به عاشقانه نگاه یه اینکه
 ردنک ناز حال در ولی شده پیدا خوبم شده پیدا خانم چرا: گفت میزد باد خودشو هی میکشه
 خاطرخواه فهمیدیم بابا مو خواهر خوردی اوی اوی:من...کرد نگاه نیلو ب باز و هستن
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 وممعل هم کوچیکش زبون که طوری کرد باز نیشاشو خواسته خدا از اونم شدی نیلوخانم
 ک خوب هم رو اونا مرشاد و میالد سراغ رفتم بعد و....خان نیما نره پشه ببند:من....بود
 هالبت میکنین فک ازدواج به چی شما سهند آقا خب خب:سهند پیش رفتم....کردم اذیت
 اه نکشی خحالت :من....خندیدم بقیه با و میدونن دوستان دارم تحصیل قصد من بگما
 ازدواج قصد من نچ نچ: گفت اخم من یک با سهند خالصه..... بگو میخواد تنگ دل هرچی
 ایونآق خانوما...گفتم هم بعد میشه پیدا انشاا:من....نشده پیدا نظر مورد کیس هنوز ندارم
 یممیش دیگه راد سهند اقای با و میکنم بس آتیش اعالم امروز محمد آیناز من کنین توجه
 بگه حرفشو ک بود حرفا این از تر مغرور اون کردم سهند نیگاه و چطوره هوم دوست دوتا
 و جل هم عصر گرفتم فیلم همشون از هم ناهار موقع ......خوندم چشماش از و رضایت
 یمرفت هم بعد.دادم همشون به رو فیلما و ها عکس ویال برگشتیم کردیم جمع پالسمون
 .برگشتن واسه کردیم جمع و وسایالمون

 ..... نشه فراموش نظر ها بچه

 که ایو کنم سوپرایزشون تا نگفتم چیزی اینا مامان به تهران رسیدیم بعدازظهر2 ساعت 
 جون زهره فهمیدم می زدم و زنگ....خونه رسیدم جوووووووون آخ براشون زده لک دلم
 وم دست...بفرمایین بله:مامان.....اومده بدنیا نیشون نی تازه چون دخترش خونه رفته
 محمدی خانوم سالم.....کردم کلفت صدام نشه معلوم ام چهره تا  اف اف رو گذاشتم
 دادم شمارو عیدی دیروز همین من بابا ای: مامان.... بگیرم عیدیمو اومدم عیده نزدیک
 آقا....بیرون اومد بدست کیف مامان... شدم  قایم ستون پشت پریدم....اومدم کنین صبر
 و رنگ مامان......پخخخخخخخخخخخخخخخخ ....جلوش پریدم سریع....آقاااااااا پس کجابین
 بوس ماچ پریدم و مامانی  سالاااااام:من.....میکرد نگاه منو منگ و گیج بود پریده روش
 سکته بود نزدیک نه شی نمی آدم تو مامان؛....شدیم جدا هم از کردیم تقی همو که خوب
 کرد دنبالم ننه شنیدن با مامان....ننه سالمین که االن دورازجون..  مامی نه:من.....کنم

 دممیدی میگرفتم سرعت هی میدوید مامان میدویدم من دویدم گذاشتم حیاط تو چمدونامو
 هب خونه تو هیچی کمککککککککک ایهاالناس:من . خخخخخ دنبالمه گاز تخت هم مامان
 نیست بزرگی این

 کردم غلط مامان وایییییییییی

 جوووووووووون ددی
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 لب ور پیروزی لبخند که کردم نگاه مامان ب گرفتم ترمز مبارک باسن به چیزی برخورد با
 مرسی مامان بود خوبی استقبال چه واقعا:من  ...سمتم کرده پرت و کیف بعلههه داشت
 قش قش و نداشت تورو قابل گلم دختر خواهش: مامان.....نبودم زحمتت به راضی مرسی
 که الاو:مامان...میارم یادتون شدین تنها رفتم کردم شوهر که خوب باشه باشه:من....خندید
 نمیخواد بسه کردی بدبخت رو ما که همین میدیم شوهرت ما مگه دوما کردین غلط شما
 از قیهب بگیرن رو تو بیان ک هستن کچال و کور همین حاال بعدش کنی بدبخت و مردم پسر

 مهر:من....دخترم جونم:مامان.....مامااااااااان جیغغغغغغغغغغ:من......نشدن سیر جونشون
 پروویی یه مامان....بده نجات و من بیا میشم غرق دارم من که زیاد اینقد فرزندی و مادر
 دیبر  رو ما بابای دل ک کاراته همین میره راه باکالس چطور نگاه نگاه... داخل رفت و گفت
 یگمم بهش کردن استخدامش تازه که سرایدارمون با پرسی احوال و سالم بعداز....هیییییی
 و چمدونام دوتا کرد کمکم هم بعد کرد تشکر کلی اونم دادم بهش سوغاتیشو علی بابا
 بود دهش تنگ براش دلم چقد اومد هم بابا .برگشتم تا دو با رفتم چمدون یه با  خخخ...بیارم
 ودب اومده در مامان کفر حسابی میرف ام صدقه قربون اونم بودم نشسته بابا کنار همش
 این سره یه بگیر تحویل منو یکم مهدی جیغغغغغ: مامان.....زد جیغ مامان دیدم یهو
 من حاال جونی ستایش نکنه درد شما من؛دست...آویزونه بهت کرد اشاره من به میمون
 باشم پیشش بزار اومدم من که شب یه حاال باباحونم بود شما مال روز61 میمون شدم
 هم دختر پریده ور زهرمار:مامان....ن خوبیه معامله هوم شما مال بعد به شب آخر از دیگه
 وروجک نکن اذیت خانوممو:بابا...جونی ستایش دیگه نداشتیم ااا:من....قدیم دخترای

 اون بیا هم تو مامی باشه میام  کوتاه میگه خودم عشق چون حاال باشه اوممممم:من....
 نیشای با اونم نشست بابا چفت اومد من به غره چش یه با مامان....بشین بابا طرف
 من جیگر به همه این کن حفظ و قانونی ی فاصله مامی اهم اهم:من....باز

 یادم یهو بگذریم چشم چشم:من...بگوها بهش چی یه مهدی جیغغغغغ:مامان....نچسپ
 تونجیغا دختر مادر کال:بابا....نمیخواین و هاتون سوغاتی شما مگه اصال جیغغغغغغ اومد
 بداخالقی یکم مامی فقط دارم جونم ستایش به خاصی ارادت من من؛اوهوم....رفته بهم
 رفتم شدم بلند....شده مامانش هووی دختر بعله بعله:مامان...زدم چشمک یه و میکنه
 امانم سوغاتی.....افتاد نفسم بودها هم سنگین عجب پایین آوردم کشون کشون و چمدونم

 یهعال هم سلیقت نکنه درد دستت باباجون کشیدی زحمت:بابا... دادم بهشون رو بابا و
 خیلی کشیدی زحمت دخترم نکنه درد دستت:مامان...نداره گلم بابای قابل:من...ماشاا
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 تاقما رفتم بعد خوردیم باهام هم شام گفتم اینا بابا برا سفرمون از شب اون... .خوشگله
 ....الال و کردم عوض سفید شلوارک و تاپ یه با لباسمو زدم مسواک

 کنیم گهماهن بچ برو با گرفتم تصمیم نمیزنه پر پرنده گوشیمم سرید ام حوصله خدا وای 
  اومد آلودش خواب صدای باالخره بوغ بوغ بوغ بوغ گرفتم و و الی شماره بیرون بریم

 بگو چیه بنال:من.... بنال:الی.... خودم توله سالم:من..... هوممممم :الی.......
 از ن یا داری کار چ میگی آنی:الی.....جیگررر فدات به جانم:من....جانم خو:الی.....جانم
 و کارت خو:الی....احساس بی زهرمار:من....هان:الی...ژونم الی:من....شدم بیدار نازم خواب
 نره سر کن کم زیرشو: الی....سررفته حوصلم الی: من.....احساس با بگو
 بریم کن هماهنگ ها بچه با بگم زدم رنگ:من.....کیشششش: الی....ایشششش:من....
 من چیه مامان:من....بیدارم مامان ن:الی....خوابی الی: من....باش هوم:الی....دربند
 آبی این از هوففففف بودها خواب عجب نیومد صدای دیگه و ام الی منم هوم:الی..آینازم
 تو مرسی:نیلو....خوفی جیگرر سالم:من....خواهری جانم:نیلو.....نیلو زدم زنگ نمیشه گرم

 تعریف و همش بعد و... الی به زنگیدم نیلو  سالمتی:من....خبر چ چطوری
 ودب کم بچم خخخخ:نیلو.... رفت شد بیهوش طور همون بخدا آره:من...من جون:نیلو....کردم
 شب بگو هم دخترا به بده خبر اینا سهند اکیپ به نشم مزاحمت خواهری:من....داره خواب
 با ما تو من ماشین با میایم نسیم و من فقط اوکی:نیلو....دربند بریم باشن آماده همگی
 ....بای:نیلو.... اودافس برسون سالم خواهری باشه:من....الی

 یممیش جوگیر مواقع بعضی ما خب برنیم حرف خانومانه ما عجیبه هم شما واسه خخخخخخ
 .دیه

 چارهبی انداختم دستش چقد باشه آماده دادم ام پی الی به بعد کردم سرگرم خودمو شب تا
 ..... نزدی زنگ اصال کی میگفت

  آبم عاشق من حموم رفتم اول

 ستمش خودمو سریع شدم خسته که کردم بپر بپر اینقد توش پریدم و کردن آب پر و وان
 نصف کردم جمع باال کلیپس با هم بعد کشیدم سشوار موهامو بیرون اومدم کردم تنم حوله
 و ودب کشی جنسش که کوتاهمو رنگ کرم مانتو ریختم وری یه هم دسته یه ریختم دورم هم

 عروسی های کفش انداختم سرم هم رنگ کرم شال مشکی ای لوله لی شلوار با پوشیدم
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 دش روشنتر پوستم که زدم کرم ذره یه اول...آرایشه نوبت خوب گذاشتم گوشه هم مشکی
 ریمل پرپشتم های مژه به کشیدم هم باریک چشم خط زدم هم رنگ خوش صورتی رژ یه
 شبو گرفتم دوش حسابی ادکلنم با کم خیلی زدم هم صورتی گونه رژ عالیه  اوممم زدم

 وبایلمم اومممم برداشتم مو کیف کردم دست مو اسپرت ساعت.....بود کننده دیوونه حسابی
 یییییمامی:من....پایین رفتم و برداشتم ماشینمو سویچ ایناهاش آهااااا هوففف حاال کجاست
  مامان مام

 به کجا گفت و شد شیطون باز دید منو وضع سرو وقتی میزنی داد چرا چیه: مامان....
 میریم داریم ها بچه با دیه نکن اذیت مامان اااا:من.....کردی کاله و شال سالمتی
 چشم:من.....ها باشی خونه6:تا دخترم باش  خودت مواظب باشه:مامان...بیرون

 اکپ کنم بوست منم خوبه حاال کردی تفم زیر اه اه:مامان....بوسیدم لپشو و عشقممممم
 و اودافس چشم:من....بریز نمک کم برو خب خیلی:مامان....کردم غلط مامان ن:من... .کنی
 دادم ویراژ و زدم و در ریموت شدم سفیدم لندکروز سوار....سرم کنار گذاشتم انگشتم دوتا
 انداخته سرش هم سفید شال مشکی جین با بود پوشیده سفید مانتو کردم سوار و الی رفتم
 زهرمار:الی.....شما احوال آلو خواب خانوم به به:من.... بود من حد در هم آرایشش بود
 باهم که جا یه بودیم گذاشته قرار ها بچه با.....بکنم غلط من نه:من .....میندازی دستم
 ....بریم

 ...دارد ادامه

  نشه فراموش نظر

 من بودن افتاده جلو اونا بودن اومده ماشین دوتا با هم پسرا قرارمون محل رسیدیم باالخره 
 ادمد فشار گاز رو پامو..... ایول:من....چهارپایتم:الی....هستی پایه:گفتم الی با بودم عقب
 اول...ندادیم اهمیت ولی بود سرد هوا پایین دادیم رو ها شیشه بود باال صداش هم آهنگ
 به من ماشین پشت زدم جلو مرشاد از هم بعدش زدم براش بوغ زدیم جلو اینا نیلو از

 جبع خخخخخخ سهند ماشین جلو افتادم تا گرفتم سبقت سریع نامرد میومد کم فاصله
 ....ودب شده کفری حسابی نمیزاشتم بزنه جلو میومد سهند بود شده سبقتی تو سبقت

 یه کرد پارک خودشو ماشین کی هر داشتیم نگه سنتی باغ یه در رسیدیم ساعت نیم بعداز
  کردیم انتخاب رودخونه کنار میز
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 بود چطور رانندگی اهم:من

 خخخخ: من....بریم نمیذاشت بود جلومون محترم نسبتا خانوم یه مخصوصا بود عالی:سهند
 ایم چهارپایه:ما.....هستید قلیون و چای پایه:میالد.... .نکنه درد دستش
 چند بعداز داد سفارش و کرد اشاره پسره یه به بعد....هماهنگی ماشاا:میالد........داش
  ما زا نیلو و نسیم پسرا واسه دوتا دخترا ما واسه دوتا بود قلیون تا: اوردن هارو قلیون دقیقه
 ادمرش و سهند و الهه و من نوبت بعد میکشیدن قلیون پسرا از هم نیما و میالد و دخترا
  افتاد

 .....مسابقه الی اوممممم:من

 ها بچه خب:من............اوکی:الی.... .هستی نداره اشکال:من....... میبری میدونم آنی:الی
 یه هب رو دودشو میزدم که پکی هر بودم استاد کار این تو میدم حلقه تا چند من بشمارین
 نبود بلد درست الی میکردم درست هم پشت حلقه چندتا میدادم بیرون خاص ژست
 وتف صورتشون تو و دود و توش میره پشه ببندین:من..... بود باز دهنشون پسرا خالصه
 تو گوشی حتی من رو شدن زوم آخر میز پسرای از چندتا شدم متوجه وسط این.....کردم

  دختر بود عالیه:نیما......شده چی زدم حدس دیدم هم دستشون

 و نموخام:الی.....زدم چشمک یه و عالیه سهند آقا نه خوب:من.....بود خوب اوهوم:سهند
 گریه حالال بله بله آها:من....بردی تو باز:الی......نمیخوای و چی:من....گریه زیر زد الکی
 ...خاله نکن

 و من......خورد رو بزرگه روده کوچیکه روده بدیم سفارش چی یه ها بچه خب خب:میالد
 دادن فارشس شیشلیک هم پسرا....برگ کباب:گفتن هم الی و نیلو....بختیاری کباب:نسیم
 ونا یاد من که کردیم استراحت یکم .کردن حیا رفتن پسرا خوردیم شام اینکه بعداز......
 کجا:سهند.....کردن تعجب ها بچه که شدم بلند سریع...افتادم پسره
 وناشا آها گشتم میزشون دنبال......نوچ:من....بیام دنبالت میخوای:الی.....برمیگردم:من.....
 داشتین امری:بود دستش گوشی که پسره......سمتشون رفتم........ بودن پسر تا سه
 هک پسره.....تو نره پشه:من......خدمتم در خانمی جانم: باز نیش با پسره......اوهوم:من....

 اهو:شکناری پسره......بده گوشیتو:من.....بست نیشاشو سریع بود شده من کنایه متوجه
 ممیدونست که پسره اون حاال......شد خفه من غره چش با.....بهت بده شمارش میخواد کیان
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 چه:رهپس......کنم پاک رو فیلمم میخوام: من.....کار چه میخوای گوشیمو:گفت کیانه اسمش
 هواو:پسره یکی اون.....کن رد گوشیتو گفتم جوجه نزن راه اون به خودتو:من......فیلمی؟
 کن فرض:کیان.......چشم به ای: متین......متین ببند:کیان....افتادی در کسی بد با داداش
 میتونی وچن: پسره......گوشی بده نمیکنم تکرار سوم بار:من......کنی چه میخوای گرفتم فیلم
 شیشگو اون میکردم دراز دستم سرش پشت رفتم.....خواستی خودت اوکی:من......بگیر بیا
 وتاد میزنه نبضش که جایی گلوش زیر بردم دستمو شدم عصبی آخر گرفت می باالتر و

 راشب هم بعدش قاپیدم ازش و گوشی سریع شد بلند اخش که دادم فشار سفت انگشتمو
 رس برگشتم.میدم بهت برم خواستم مونهمی من پیش فعال این گفتم کردم دراز زبون
 گردنش دور دست چرا میکردی کار چه پسره پیش:گفت سهند که میزمون
 یگوش من..... آنی بده منو جواب:سهند.....کرد کف دهنت سهند بگیر نفس:من......انداختی

 صبر:من.....میکنه چه تو دست پسره گوشی:میالد.....گرفتم رفتم اینو: گفتم دادم نشون و
 پسرا هعجیب شد باز راحت بود انگشت اثر آخیش.....باشه نداشته رمز میکردم خدا خدا کنین
 نگاه ور فیلم گالری تو رفتم....کردنش باز فیله حضرت کار که میزارن وجق عجق های رمز یه
 فیلم اینکه آنی ااااا:نیلو....افتادم قشنگ چه اومممم......کردم

 رو فیلمه هم الی.....توله گمشو:من....افتادی خوب چه االغ:نسیم.....اوهوم:من.....خودمونه
 بعد.....کردم کارو همین....اوکی:من...... بپاک بعد بفرس خودت به و این آنی:الی.....دید
 مشت دستاشونو چطور اوه اوه..... مردین فوضولی از بیا:گفتم سهند دادم
 یدمد......نشده چیزی که حاال بشین:نیما.....بزنم دهنشون تو برم آشغاال:مرشاد.....کردن
 هی خالصه خخخخخخ ریخته خونم خدا خود یا میکنه نگاه و من عصبانیتی چه با سهند
 هم حسابی گوشمالی یه دادن تحویل بردن و گوشی هم بعد کردیم آروم پسرارو جوری
 نشه فراموش نطر ها بچه........خونه برگشتیم  بعد زدیم قدم یکم......کردن

  آنی آنی 

 بابا جانم

 میشه تحویل سال االن بابایی باش زود

 سفره یه بود صبح خورده و8 ساعت تحویل سال مرتبه چی همه آخیش......بابایی اومدم
 ورتساپ با پوشیدم قرمز تونیک یه... بزرگن مامان خونه همه انداختیم  اوجکل سین هفت
 موهای کردم هم خوشگل دخترونه آرایش یه.مشکی های صندل و قرمز شال و مشکی
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 همه اوه وها پایین رفتم(خوشگی فهمیدیم) شدم ناز خیلی کردم کوتاه آرایشگاه رفتم جلومم
 و تحویل سال دعای هادی عمو نشستم آرش کنار رفتم پرسی احوال و سالم بعداز اومدن
 نوه ی همه به بزرگ مامان. عید سراغ رفتیم مالی تف و ماچ و بوس مراسم از بعد خوند
 تمون711نفری هم حامد عمو و هادی عمو بعد داد یکادو ان و زنجیر پالک یه نفری هاش
 من اسم ب شمال ویالی سند هم مامان و بابا.داد طالیی مجلسی لباس یه هم عمه دادن
 خخخخخ سفره توی زدن شیرجه همه بعدش.داد بهم اسپرت ساعت یه هم آرش.....زدن
 روز یه......زدن فک ساعت یه کدوم هر زدم زنگ هم دخترا به.....انگار ن انگار عموها حتی
 و شنیای خاله و مهرداد دایی با گرفتیم تصمیم هم فرداش بزرگ مامان پیش موندیم کامل
 .بزرگ بابا و مامان خونه سمنان بریم هاشون بچه

 .خدا کنم تحمل وجودشو چطور رو فهیمه این من وسط این حاال

 بود:ساعت. بود کرده جمع و چمدونام بیچاره مامان برد خوابم زودی خستگی فرط از شب
 و شکیم شال و مشکی ساپورت با زانو رو تا بلند ای قهوه بلند مانتو یه کرد بیدارم بابا ک

 اه مبل رو بابا دیدم پایین رفتم نبود حالش هم آرایش.پوشیدم صاف تخته های کفش
 ک داهاییص با .خوابببببب و کشیدم دراز مبل رو رفتم منم میکنه چک وسایلها داره نشسته
 برو یاب حداقل وروجک:بابا..... دیدم لب به لبخند رو بابا که کردم باز چشام شنیدم می بزور
 نکشو دید منو مامان که خونه آشپز سمت به کردم حرکت شدم پا و هوم:من..... ماشین تو

 ودمخ باید هنوزم سن این به کردم بزرگ دختر:میکرد هم غر غر ماشین سمت بردتم کشون
 .ببرمش

 مامان:من

 چته ها:مامان

 در ادمافت راه زد نشیمنگاهم به مامان که ای ضربه با نشستم حیاط در و بخوابم میخوام:من
 های کونت با که بودم خوابیده ساعت چند نمیدونم.....خواببببببب بعد و کردم باز و ماشین
 خوابیدی خوب:بابا.....میرین کجا بابا مامی وا:من....میکرد درد بدنم شدم بیدار ماشین
 دیمیخوابی بیشتر مامان.....میکنه درد بدنم چرا نمیدونم بود خوب هوم:من.... .بابا وروجک
 ببند نیشتو:مامان.....جدی خخخخ:من....کردیم ماشینت سوار سحری چطور نمیدونی

 نرفته وضعیت این وجود با میکنه شوهر دیگه دوروز:مامان(.....چشم) چش:من....
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 مامان چوپون االغ سن بعله: مامان....زوده کردنم شوهر واسه  هنو: من....خونه برمیگرده
 بشین ساکت یامان:مامان... .مامان ااااا:من......زوده میگی داری اینا بزرگت
 من همگ نمیدم شوهر دخترمو من میگه راست:بابا......بگو چیزی یه تو بابااااااا:من....سرجات
 تامون سه هر شد باعث ک دادم زبونش و مامان ببین هاا هااا:من.....دارم دختر چندتا
 .بشه عوض برگشته بخت من دادن شوهر جو باز و بخندیم

 نم که گذاشت عماد از شاد های آهنگ و بابا دختر چشم:بابایی..... آهنگ آهنگ بابایی:من
 اضافی تکون ی اگه مهدی: مامان.....بودی پایه که شما بابا:من..... دادن قر به کردم شروع
 یرمم میگیره طالق فوقش نخور غصه داری منو تا بابا بیخی:من.....تو و میدونم من بخوری
 و بود اومده در مامان حرص که زدمش چشمک و قول:من.... قول:بابا.....میگیرم زن برات
 .سمنان تا رقصیدیم بابا با و داد رضایت بعدش ولی میکرد جیغ جیغ هی

 .... .دارد ادامه

 ...نشه فراموش نظر

 یطویش اینقد پسرا با مخصوصا گذشت خوش حسابی هستیم سمنان که میشه ای هفته یه
 شبا نم دیدم سوسک گرمه کثیفه این خورمنمی رو غذا این کرد ذلیل مارو فهیمه این کردیم
 اینا خاله و دایی کردیم قاطی دیگه خخخخ دارم کوفت دارم مرض دارم درد نمیرم خواب
 بیاد هم سهند خانواده قراره شمال بریم میخوایم هم ما تهران برگردن میخوان امروز
 موع ویالمون رسیدیم باالخره فرمون پشت نشستم من که رانندگی چندساعت بعداز......

 این عاشق چقد من که وای میومد نم نم بارون تو بردم و ماشین و کرد باز و در اسماعیل
 سالشه:: که محمد پسرش خانوم سودابه همسرش عمو با پرسی احوال و سالم بعداز هوام
 البته تعطیالت برا ما ویالی بیان سهند خانواده هم عصر شد قرار کنیم استراحت تا رفتیم

 .بهتره باشیم دیگه باهم کرد اصرار بابا ولی داشتن ویال یه خودشون

 هک خودم اتاق توی هم من برداشتن و پایین های اتاق کنن استراحت رفتن مامان و بابا 
 چیزا ینا اصال که من اوردن گیتارمم و گوشیم حتی خخخخخ گذاشتم وسایالم بود باال طبقه
 هامم ندلص بنفش شال و مشکی ورزشی شلوار با پوشیدم بنفش تونیک یه بود رفته یادم
 باغ وت یکم پایین رفتم(......جدیدشه مدل کنین توجه) بود شده پرپر ام حوصله.کردم پام
 توت که توت درخت به خورد چشم میرفتم که همینطور داشت میوه چقد که وای زدم قدم
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 ابجی سالم:محمد.... .سمتم میاد داره ک دیدم و محمد بهم میزد چشمک سیاهش های
 درخت باالی برم میخوای:محمد....است خوشمزه چه ببین محمد آره:من....میخوای توت
 هم با چن:من.....ابجی میوفتی خو:محمد..... میچسپه بیشتر باال برم خودم:من...بچینم برات
 رفتم میذاشت پاش ک جاهایی از منم باال رفت اول محمد....باشه:محمد....چطوره میریم
 هر محمد و من.....توته که انگار ن انگار داشت محکمی های تنه و شاخه چقد خالصه باال
 محمد:من..... شدم کثیف هم حسابی خوردیممی توت و بودیم نشسته شاخه یه رو کدوم
 ات مدرسه از:من....ماهمه سه و سال0: ابجی هشتم میرم امسال:محمد ...چندمی کالس
 از دوستاش از چطوره شون مدرسه کرد تعریف محمد.....کن تعریف برام هستی راضی
 یکنهم غروب داره آفتاب دیدم که کردیم تعریف خالصه و مدرسه تو کرده کسب رتبه اینکه
 والدین) بودن خانوم ستاره و سینا عمو ها ماشین از یکی..... اومد ماشین دوتا موقع همون
 رو ما خخخ بودن سهند و سانیا هم ماشین اون ( خخ سهند پسرمون آق

 رتقاعا تا من اما پایین رفت محمد اول باشه:من..... پایین بریم بهتره ابجی:محمد.....ندیدن
 از ابجی ن:محمد.... کرده رشد درخته چه محمد:من..... پایین برم داشت ورم ترس دیدم و
 محمد:من.....هوم:محمد.....باال اومدم ارتفاع همه این من یعنی:من.....بود قدر همین اول
 بابام هب برو:من.....ابجی کنیم کار چ حاال:محمد..... پایین بیام نمیتونم من چیزه یعنی چیزه
 پس یابج باش:محمد.....برو خودت بعد ها یواش البته کجام بگو بهش بیا گفته آیناز بگو

 ...باشه:من....میوفتی باش خودت مواظب

 <<<سهند>>> 

 سح یه االن کرد اعالم بس آتیش آیناز باالخره که خوشحالم.محمدی آقای ویالی رسیدیم
 .دارم بیشتری نزدیکی

 هر یول گفتیم تبریک بهشون هم عید و کردیم علیک سالم ستایش خاله و مهدی عمو با
 .....نبود گشتم آیناز دنبال چی

 منمیدون:خاله....زدی منو دل حرف خواهری برم قربونت اخ....کجاست آیناز پس خاله:سانیا
 نیوردم طاقت و هم تو رفت اخمام ناخودآگاه.....باشه محمد با احتماال ندیدیمش ما واال
 ولی بودم خونسرد ظاهرا.... آها: من......سرایدارمون پسر:خاله.....خاله؟ محمد کدوم:گفتم
 لیخی ساختمونشون طراح گذاشتیم باال طبقه و هامون وسایل......میگرفتم آتیش تو از

 یه فتر  بعد کرد سالم....اومد پسره یه بودیم نشسته که بود ساعتی نیم یه بود قشنگ
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 مهدی عمو.....توبرو باشه گفت کرد خنده مهدی عمو که گفت مهدی عمو گوش در چیزی
 وا:هخال......افتاده گیر خانوم کنم عرض خدمتتون کجاست آیناز میگفتین همه این:گفت
 وقتی میگه درخت باالی گفت میخندید که طور همون مهدی عمو.....کجا سرم به خاک
 ردهک رشد درخت گفته بیاد خواسته ک بعد بزرگه درخت ک نبوده حواسش باالی میرفته
 ایینپ بیاد بچمو برو مهدی:خاله.....شیطونه بس از عزیزم آخی:مامان......بیاد نمیتونه حاال

 میرم من بشینین شما عمو.:گفتم من ک بشه بلند خواست.. چشم عمو ..... میترسه
 ودب گفته عمو که درختی سمت به .... .میکنم خواهش ن:من.....پسرم نشه زحمتت:عمو....
 وای....تهبیوف نترسیده دیوونه ی دختره بود خواب آیناز کردم تعجب رسیدم وقتی ولی رفتم
 بلند خواب خوش:من....هوم:آنی.... خانومی هی آیناز:من....باش و درخت ارتفاع من خدای
 هوشیار که زدم حدس.....راحته جام هوم:آنی.... خوابیدنه جای اونجا آخه پایین بیارمت شو

 بلند هک شد بلند چی مث آیناز دیدم یهو....آفرین پایین بیا سهندم من آیناز:من....نیست
 زمین ب نرسیده زد جیغی ترس از همانا هم پایین به شدنش پرت و همانا شدنش
  چسپیده من به هم چطور ترسیده چه آخی.....گرفتمش

 ببین بعله: آیناز....ازم داری هم طلب انگار:من....میکنی بیدارم همچین داری مرض وا:آنی
 متوجه وقتی....هااااا:آیناز.....خوبه جات میگم:من.... میگفت راست میزنه چطور قلبم

 المس:من.....حاال چه موقع اون از چه بود گرفته خندم گرفت فاصله ازم سریع شد موقعیت
 هم تو عید بزرگ بابا سالم رفته یادم ببخشید وای:آیناز....مبارک عیدت کوچولو خانوم
 تو هستم کوچولو خانوم من وقتی چی پس:آیناز.....شدیم هم بابابزرگ اوه اوه:من..... مبارک
 بچه ثلم آیناز....بود خبر چه باال اون ببینم بگو وروجک نریز مزه:من.... بابابزرگی حتما هم
 گیر باال اون توت واسه:من....توت چقد ببین سهند وای:گفت و زد برق چشماش یهو ها

 مه شیرازی حافظ خواجه حتی خانوم خخخ:من....نفهمید که کسی هوم:آیناز.....بودی افتاده
 وت بریم هوچی:من.....کنم چی حاال رفت آبروم جیغغغغغغغغ:آیناز....کاری کجای فهمید

 .....رفت سرم که کرد غرغر نقد ای ولی تو بیاد شد راضی خانوم باالخره....

 >>>آیناز<<<

 (میکردی داری ابرو قبال نکنه) ...رفت ابرو خدا وای

 (آدمی تو مگه) ...ها میکنی خورد آدم اعصاب وجی
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 (توام وجود تو باشم چی هر من) ... آدمی تو پس نه

 (.بای روانی) ....نزدمت تا گمشو وجی جیغغغغغغ

 .مبارک عیدتون خوبین عموجون سالم: دادم دست عمو با رفتم اول تو رفتم سهند با
 رو باهاش و خاله پیش رفتم بعد.....عموجون مرسی:من....دخترم مبارک هم تو عید:عمو...

 مبارک هم تو عید:خاله....مبارک عیدتون اومدین خوش جون خاله سالم:من.....کردم بوسی
 اونا حاال شد بیخیال کرد تفیم ک حسابی کردم بوسی رو سانیا با رفتم هم بعد....دلم عزیز
 لبخند یه بعد میخوام معذرت ببخشید:من.....خخخخخ میکردم پاک من نبودن متوجه
 چقد تو شم فدات الهی:خاله....بودم افتاده گیر درخت باال:گفتم زدم نما دندون
 برام میومد ابرو و چشم ور اون از هی مامان حاال.....خانم خاله مخلصیم خحخخ:من....رکی
 آبی ونیکت یه کنم عوض لباس باال رفتم ببخشید یه با.... بگیره زبونش جلو که کیه واال

 لندب ک اونایی ولی ریختم دورم هم موهامو سفید ورزشی شلوار با پوشیدم کوتاه آسمونی
 هی....سالن تو رفتم زدم هم عطر کردم هم دخترونه آرایش یه کردم جمع کلیپس با و بود

 ام حوصله:من....مرگته چه هوم:سانیا.....پیس پیس:من....میزدیم حرف که بود ساعتی
 کرد تموافق سهند....بگو آره:من....بگم هم سهند به موافقم:سانیا.....ساحل بریم بیا سریده
 رفتم و برداشتم گوشیمو باال رفتم منم بود مناسب سانیا لباس....باهامون بیاد
 دارم ها بچه با جان مامان تعریف مرسی:من......پاره آتیش بله:مامان....مامی:من.....پایین
 قدم ساحل لب .همگی اودافس اوکی:من....باشین مواظب برو باشه: مامان....ساحل میرم
 جونم:من......جانم بگو کوفت:سانیا....بنال:من....آنی هی:گفت سانیا که میزدیم
 زر چی دیگه بسه خب خب:من.....بااحساس چه قلبم وای:سانیا.....جیگرر
 تو مرگ هیچ ک خودم جان به:من......نزدی؟ زنگ بهم مدت این چرا:سانیا.....میزدی
 من گوشای دیگه بعدشم بیجول خودت مرگ: سانیا... .بود شده پاک شمارت
 با نهوگر  دیگه نشه تکرار باشه: سانیا.....بود شده پاک بخدا ولی آره که اون:من.....مخملیه
 تچال زنده زنده هم بعد میکشم انبردست با هم ناخوناتو میکنم موهامو تک تک موچین
 پس:من..... .ندیدی و من بودن خشن هنوز:سانیا.....خشن چه هههخخههخه:من.....میکنم
 مدت همه این سهند طفلک خخخخ.... .نیاره خدا و روز اون:من.....اوهوم:سانیا.....میبینیم
 و من....بده میخواد شده خسته گفت سانیا که زدیم قدم دیگه یکم.....بود شنونده یه فقط
 سکوت....نشست من از فاصله به اونم کشیدم دراز ها ماسه رو من بودیم تنها سهند
 خوانمی میالد و نیما و مرشاد میدونی:سهند....شکست و سکوت سهند ک بود باقی همچنان
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 میان هم به شدم خوشحال: من.....هوم:سهند....جدی:من.....کنن خواستگاری دخترا از
 هیچی:من....کنی کار چ میخوای کردن ازدواج ک دوستات:سهند....... بشن خوشبخت انشاا
 نمک کار چ میخوای دیگه میگم راست خب: من....نمیکنم شوخی ااا:سهند....میکنم زندگی
 هم با تا شو پیاده اووووو:سهند.... .خوبه چقد شدن خاله حس وای تازه نمیرن که دوری راه
 بیا سهند: من.... .معلومه بعله:سهند.....میکردم سیر رویاهام تو خخخخخ: من......بریم
 من؛واسه......میخوای چی برا صدف: سهند.....کنیم جمع صدف:من...کجا: سهند....بریم

 ...بریم باشه :سهند... .میخوام آکواریوم

 بعد ماه2 

  شد دیرمون بیا کجایی شده گور به گور آنی هی

 ......نیلو اومدم:من

 هم نسیم و نیلو و من....خانومه الی عقد و نامزدی جشن امروز بگم براتون جونم خب خب
 هم دشبع هفته نسیمه عقد هم دیگه هفته برام بود خوبی سال کال .آرایشگاه میریم داریم
 ...... عروس چقد وای..... نیلو

 آی.....سرمون رو ریختن ندادن مهلت یعنی آرایشگاه رسیدیم اینا و ترافیک ساعت یه بعداز
 هر بیجول بشه کچل شوهرت الهی بیاری بدنیا دوقلو الهی آخ اخ موهام وای ددم آی ننه
 خانومه....نفسم جغرم خانومی:من.....میاره در داره من موهای سر داره جوش و حرص چی
 بعج چه.... عزیزم نچ:خانومه.....ببینم خودمو میشه:من.....بفرمایین بله:جدیت همون با
 تموم االن:خانومه......بخدا شدم خسته:من....نمیکرد رو و بلده هم حرفا این
 خودمو بودم نشسته صندلی رو که طور همون گذاشتم آهنگ یه و باوشه:من......میشه
 وورجه ورجه تو چقد جون دختر:خانومه...... شد عصبی خانوم که میدادم تکون
 خخخخخ کردم بیرون یکی اون از شنیدم گوش این از نبودم باغ تو اصال من ولی.....میکنی
 از شما هوم:من....ساختم چه ببین بیا بپوش لباست برو گفت دقیقه چند بعداز......

 کیمش لباس یه لباسم..... وروجک برو:خانومه.....کنه تعریف کی نکنین تعریف خودتون
 و نگس از سینه تا بود باسنم زیر نیم و وجب یه تا داشت ای حلقه آستین که کوتاه شب
 ام سینه زیر از که پارچه نوع یه اما پوشیدم برقصم میخواستم چون بود شده کار الماس
 کم بود تنگ رونم های وسط تا و دار دنباله بلند لباس به شد تبدیل بستم داشت بند دوتا
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 از پوشیدم هم سانتی6:پاشنه براق مشکی گفش یه بود خوشگل خیلی میشد گشادتر کم
 و سیمن خوشگلتر یکی از یکی...ماشاا گفت دید که منو اصلی آرایشگر.....بیرون رفتم اتاق
 به کردم حرکت رفت یادم خودمو بودن شده ناز قد چه وای موند باز دهنم دیدم که نیلو
 دیدم.... بشم قربونتون الهی وای شدین خوشگل چه گلم اجیای وای:من....دخترا سمت
 افتاد یادم تازه که من.....دختر شدی چی آنی:نیلو....زده خشکتون چرا وا:من نمیکنن حرکتی
 رممی بعدا نمیام من کنم چ حاال نموخام ن شدم زشت وای جیغغغغغغغغ یهو ندیدم خودمو
 شونک منو و ببین خودتو بیا میزنی فک ریز یه آهنی آدم مثل چرا چیه:نسیم.....الی پیش
 چی الخالق جلل:من....منه عمه نچ:نیلو.....منم این وای:من...... آینه سمت بردتم کشون
 دمش زشت میگفت که موقع اون ها اینه میگن ک ای خودشیفته اون خدا یا:نسیم.....شدم
 توجه حرفاشون به اصال......نمیخوره تکون سانت یه آیینه جلو از که االنم نمیام
 ودب دید تو حسابی بودن زده سفید و بنفش سایه چشمامو کردم آنالیز خودمو.....نکردم

 پنکیک میداد نشون تر پرپشت و هام مژه که ریمل و مشکی چشم خط اون با مخصوصا
 یحساب بود زده رنگش هم لب برق همراه جیگری رژ یه بود شده تر روشن پوستم بود زده
 ادزی گونه رژ من نظر از چون بودم گفته خودم بود زده کم خیلی هم گونه رژ بود چشم تو

 مدل کاور عکس) ببینین خودتون هم و موهامو نشه معلوم درست صورتت میشه باعث
 که کردم استفاده هم داشت مشکی های الماس که ام نقره سرویس ست(.آیناز موهای
 اا(نهسنگی خیلی) شدم جگری چه وای......انگشتر و گوشواره و دسپند و گردنبند یه شامل
 تگذش خوش دبی اوالال (دبی بودم رفته) .....نبود ازت خبری وقتی چند اینجایی تو وجی

 چال( بخوری تکون من کنار از امشب نبینم) ....شدم ناناز چه ببین  وجی(.....خالی جات)
 رسیدمت وای من( میکنم شتقت وسط از میزنم بخوری تکون اگه ام غیرتی ک میدونی)عجقم

 وشد حسابی ادکلنم با (. بای بای) ....گرفتی مو وقت گمشو(شدم جوگیر کردی حال آنی)
 مدل نسیم انداختم دخترا به نگاه یه.......میدم کشته چندتا امشب ببینم خخخخ گرفتم
 آبشاری هم موهاشو بود خوردنی واقعا هم آرایشش بنفش رنگ از ولی بود من مث لباسش
 شمال من ک ای نقره ست دخترا دورش بودن کرده ریز فر هم نصف و بودن کرده درست
 ما مث هم ارایشش ای سورمه رنگ به بود ما مث هم نسیم لباس......بودن پوشیده گرفتم
 و بودن کرده صاف هم دوطرف از بودن کرده درست مانند غنچه موهاش مدل فقط بود
 .....بود دورش

 ....دارد ادامه
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 .....بوده چطور اینجا تا خدا تورو بدین نظر آجیا

 .... .کردیم حرکت و پوشیدیم مانتومونو و شال هم بعد کردیم حساب آرایشگرو مزد دست 

 وارد هم سهند ماشین ما ماشین پشت بود گرفته مرشاد که تاالری رسیدیم بعد ساعت نیم
 هستن ای کنه عجب کردن پارک من ماشین بغل هم اونا کردم پارک گوشه یه شد

 الاوال:گفتم زدم سوتی دیدیم رو پسرا وقتی کردم قفل و ماشین در شدیم پیاده.خحخخ
 ابجی مخلصیم: نیما.....میدین کشته اچندت امشب ببینم حسابی کردین خوشمیپ
 منو روب برو دارین چرا:گفتم دخترا به رو....کرد تعریف ازتون نمیشه بسه بسه:من...خانم
 این با.....زدن هوا رو نچسپین دودستی اگه(شوهرتون) شوخرتون پیش برین میکنین نگاه
 نسیم و ؛میالد نیلو و نیما....اونطرف پریدن( خخخ نمودونم جلدی) جلگی نیلو و نسیم حرفم
 شدی خوشگل خیلی امشب آنی:سهند....بودیم تر عقب هم سهند و من میرفتن جلوتر
 چشم آقا بودم خوشگل: من......باشم خودم کردم سعی لرزید دلم ته حرفش این با.....

 با النس تو رفتیم..... .خانومی لعنت منکرش بر:سهند......نداری شما که میخواست بصیرت
 کن رخت رفتم مانتومو و شال....گفتیم تبریک و کردیم علیک سالم مرشاد و الی دهخانوا
 افتاد من لخت بازوهای به که چشمش سهند.....سالن رفتیم اومدم هم بعد کردم عوض
 که اینا مامان میز سمت رفتیم سریع بگه چیزی ندادم فرصت.... هم تو رفت اخماش
 ندوانهه گرفتن و تف و بوس و سالم بعداز بودن ستهنش اونجا سهند و نسیم و نیلو خانواده
 ..... دیمش آشنا هم میالد و نیما خانواده با رفتیم میکرد سنگینی بغلم زیر که بسیار های

 کردم پیدا مانتوم کن رخت سمت رفتم گذاشتم جا مانتوم جیب تو گوشیم اومد یادم 
 سر پشت درم و داخل اومد سهند و شد باز در که بیرون برم خواستم برداشتم که گوشیمو
 لباسی چه این آنی:سهند.....میکنی کار چه اینجا سهند اااا:من.... بست خودش
 دوستان و علی کوچه گوش به زدم خودمو....بودم سهند نزدیک من حاال.....پوشیدی
 چشه مگه گفتم  میکردم نگاه مثال الکی هم بعد لباسم هوم:من.....خحخخ
 رشعط بوی چسپوند بهم خودشو هم بعد در به چسپوند منو شد نزدیک سهند.....سهند؟؟
 شیدک دستاشو سهند.....نکنم بوسش نپرم میکردم کنترل خودمو خیلی میکرد مست آدمو
 سهند ااااا:من......باشه بیرون میای هات شونه رو ندازی می و شالت آنی: گفت بازمو رو
 آخ بودم بغلش تو کامل چسپوند بهم بیشتر خودشو سهند...... قشنگه که لباسم نکن اذیت

 بهت مه خیلی آنی نیست قشنگ نمیگم:سهند(......سرت تو خاک)نرمه چه جووووننننننننن
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 غش النا بگیره و من یکی واییییییییی》بپوشی امشب نمیزاشتم بود من دست اگه میاد
 میشناسم خودمو جنس من باشه روت بد نگاه ندارم دوست دآنی:داد ادامه دوبار《میکنم
 بریم سهند: من ......《لطفا قند آب قلبم وای》......دیگه دیگران شدم اینجوری االن من
 یلیخ لحنی یه با سهند......میان مرشاد و الی دیگه هم االن بینهمی میاد کسی زشته سالن
 گفتم که اومدم خودم به وقتی اما چطوری نمیدونم.....من بخاطر آنی:گفت مالیم و آروم
 زدیکن بهم بعد...... بود لباش رو هم خوشگل لبخند یه گرفت فاصله ازم سهند .......باشه
 بهت تو منو و رفت و بوسید لپمو اومد هم بعد خانومی میدونستم:گفت شد

 انگار نه انگار اصال(....میبوستت که بارته اولین نکنه)بوسید منو جاااااااااااان........گذاشت
 االن چرا....بودم نشده تیپش متوجه حاال تا چرا کردم تماشا و سهند رفتن.....داره وجود وجی
 پیراهن با بود پوشیده اندامی دوخت خوش مشکی شلوار و کت دست یه.....شده مهم برام
 تیغ6:معروف قول به و صورتش ...مشکی براق های کفش با مشکی کرم پاپیون و رنگ کرم
 بود داده باال دست یک هم حالتشو خوش موهای داشت هم ناناز ریش ته یه بود کرده
 این های سرترین از یعنی شده خوشتیپ چه بشم فدات الهی بود وری یه هم چندتار
 می یا دقیقه چند سهند رفتن از ........ نکشید طول هم ثانیه چند آنالیز این.....بود مجلس
 سریع بازه هام نیش دیدم اومدم خودم به....راهرو به بودم زده ذل هنوز من ولی گذشت
 یه جغرم هوچی)شده چم من وجی(آنی رفتی دست از) ....شده مرگم چه خدا یا بستمش
 ور و شال....ریخت بی اه(بیجول گمشو یعنی) وجی چی یعنی( سهند عاشق دل ضد نه دل
 هندس میزمون سمت رفتم....شد نمی معلوم و لباسمه رنگ بود خوب حاال انداختم هام شونه
 نداره تعادل کال خخخخ......زد هم چشمک یه و شد لباش مهمون لبخند یه باز دید منو که

 .......دارد ادامه

 ....ها بچه نظر

 و نیلو دست داشتم دوست خیلی رو صحنه این من.میان دارن مرشاد و الی که کردن اعالم
 یزدیمم دست و میرقصیدیم جلوشون هم ما شدن وارد مرشاد ؛الی جلو رفتیم و گرفتم نسیم
 همراهی منو میتونست اگه االن خنده می الی شدم متوجه زدم می سوت وسط این هم من
 چند........ جایگاهشون بریم ها بچه دادیم اجازه رقصیدن کلی بعداز...... خحخخ میکرد
 یلون و نسیم منو همین واسه نداشت ابجی و داشت داداش دوتا مرشاد اومد عاقد بعد دقیقه
 آیا فروزش الهه خانم.....................................میسابیدم قند هم من گرفتن پارچه دوطرف
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 تدس یه مجید الله کالم جلد یک ی مهریه با مرادی مرشاد آقای دائم عقد به را شما وکیلم
 خانم عروس:من..................وکیلم آیا بیاورم در آزادی بهار تمام سکه::: شمعدان و آییه
 و خط برام داره که دیدم آیینه تو از و الی.......هخخخخخخ:همه........کرده گیر ترافیک تو

 رد ها ندیده عروس این مثل الی:گفتم مرشاد و الی بین بردم و سرم......میکشه نشون
 باز هند خواست الی تا.....اوکی بگی بله نداری حق برات  نگرفتم لفظی زیر من تا ها نیاری
 استیمیخو االن هم چی هر نکش نشون و خط الکی:گفتم کردم دستی پیش بگه چیزی کنه
 واهرشوهرخ میتونی ببین آیناز:مرشاد............................. کنم باز نیشامو و آیییییییینه بگی
 دوباره ک شنیدم و عاقد صدای......خحخخ میکنم دارم سعیمو:من........ بیاری در بازی
 مرشاد آقای دائم عقد به را  شما وکیلم آیا دوم بار برا فروزش الهه خانم...............میخوند
 بهار تمام سکه::: شمعدان و آیینه دست یه مجید الله کالم جلد یک ی مهریه با مرادی
 بسوزونه شو همراه تلفن خط رفته عروس:من...........................وکیلم آیا بیاورم در آزادی
 .............بگیرم تو از حالی یه من:الی..........هخخخخخخخخخ: همه......

 مه عاقد.........موقوف گفتن بله نگرفتی لفظی زیر هنوز بینم بشین خخخخخخخ:من.
 را ماش وکیلم آیا فروزش الهه خانم میخوانم سوم بار برا..........................:بود گرفته خندش
 و آییه دست یه مجید الله کالم جلد یک ی مهریه با مرادی مرشاد آقای دائم عقد به

 نیش با من.....................وکیلم؟؟؟ آیا بیاورم در آزادی بهار تمام سکه::: شمعدان
 خواست عاقد......الی به داد و آورد در جعبه یه مرشاد........میخواد لفظی زیر عروس:باز
 و لفظیش زیر باید من ببخشید آقا حاج دارید نگه دست:گفتم من که بخونه دوباره
 عقده میگی بله باالخره نکن عجله اینقد کوفت:من.......آنیییییییییییییی:الی........ببینم
 گردنبند یه کردم باز رو جعبه..... بودم شده دلقک میخندیدن همه........ای
 مچش:من.......دخترم بدین اجازه شما اگه:آقا حاج.......بفرمائید آقا حاج...مبارکه:من......بود
 بله الی که خوند چهارم بار برا آقا حاج......خانم عروس بگه بله میدم قول دیگه آقا حاج
 راسمم کشید طول ساعت یه که عقد دفتر کردن امضا بعداز گفت بله مرشاد هم بعد گفت
 ...........رفتیم همه از آخر هم چندتا ما.........شد شروع مالی تف و کادو و تبریک و بوس

 کوچه....... بله قشنگه عروس بله تنگه کوچه........بادا مبارک ایشاا بادا مبارک بادا بادا:من 
 .......بله مشنگه دوماد بله تنگه



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 93 

 باش داشته جا همین تا:من.........گفتی می داشتی خب خانم آنی نکنه درد دستم:مرشاد
 خخخخخخ شد لپی اشتباه قشنگمون ببخشد مشنگمون های زوج خبخب............بعدا بقیه
 رفع منم تا سرم تو بزن دونه یه بیا کو گلت دسته این الی بشین خوشبخت میگفتم داشتم
 التونخی دیگه خودتون ها ها چیه:من......خاکککککککک یعنی:نیلو و نسیم......کنم زحمت
 داشتهن ای دغدغه دیگه بخت خونه بفرستیم هم سهند و  تو بیا میگم انی:میالد.........راحته
 دارین لطف:من....بعلهههههههه:نیما...... .ماییم شما دغدغه یعنی اااا:من...........باشیم
 .........داداش آق بگین دیگه روز چند رو بله این هم شما

 .... .دارد ادامه

 افتخار پرنسس:گفت اومد هم سهند............وسط رفتن همه جفت جفت گذاشتن آهنگ 
 میکنم قبول داری گناه چون حاال اومممم:من......... میدین بنده به و رقص دور یه

 طوس رفتیم....... میدونم خخخخ:سهند.....ها گفتی چی شنیدم:من........پروووو:سهند........
 .کرد پخش دجی رو<<<چشم باند؛چشم پازل آهنگ>>>

 من مقابل هم سهند کردم حلقه دورش هم دستمو یه گذاشتم شونش رو دستمو یه....
   خوردیممی تکون آهنگ با کرد نزدیکتر خودش به منو و کرد کارو همین

 لبخند یه چشم چشم☆

 کنه رو و زیر منو دوباره که اومده عشق کنه شروع شو بازی قلبم با که اومده عشق☆

  روزم و حال بده اینقد دیدم چشماشو☆

 هنوزم دیوونم ندارم حواس هوشو

 

  نداره راهیم خرابه حالش دوباره من دله داره حوصله وای☆

 

 دنیا تویه جا یه کنارا گوشه این
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 ما ی ساده دله دوباره مونده جا

 

 کند قلبمو ولی غریبست من با چند هر قشنگه که لبخند یه چشم چشم☆

 خدایا نمیدونم میشه چی یعنی زیبا چشم دوتا دریا یه چشم چشم☆

 

 چند هر قشنگه که لبخند یه چشم چشم

 

 کند قلبمو ولی غریبست من با 

 

  زیبا چشم دوتا دریا یه چشم چشم

 

 ....خدایا نمیدونم میشه چی یعنی

 

 ودشوخ بیشتر انگار ن انگار ماشاا که اونم سهند با نزدیک اینقد بود شده گرمم................
 ور منو سهند بعد چرخیدم من قسمت یه کن کمکم حسیه چه این خدایا بهم میچسپوند
  کرد خم دستاش

 ...........رقصیدن به کردیم شروع دوباره آهنگ ی ادامه با

 

 پیاده پای با عشقه دنباله ساده تنگه دله زیاده حسش☆

 

 میاره دلم تو عشقو این راحت دارم دوباره که ندارم باور☆
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 چند هر قشنگه که لبخند یه چشم چشم

  کند قلبمو ولی غریبست من با

 

 زیبا چشم دوتا دریا یه چشم چشم

 

 

  خدایا نمیدونم میشه چی یعنی

 

   کند قلبمو ولی غریبست من با چند هر قشنگه که لبخند یه چشم چشم

 

  خدایا نمیدونم میشه چی یعنی زیبا چشم دوتا دریا یه چشم چشم

 

  داره چاره عشقه درگیر بیچاره قلبه داره دوست

 

 چند هر قشنگه که لبخند یه چشم چشم

 

  کند قلبمو ولی غریبست من با

 

  زیبا چشم دوتا دریا یه چشم چشم
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 ...... خدایا نمیدونم میشه چی یعنی

 

 دمای.....میزمون سمت رفت هم بعد بوسید منو لبای و شد خم سهند آهنگ شدن تموم با
 دیدم که مخورد شربت لیوان یه و رفتم ها نوشیدنی میز سمت به بود رفته باال حسابی بدنم
 .........میباره ازش شیطنت که چشمایی با اومد نیلو

 ....نشه فراموش نظر....... ادامه

 سبز اش خونه در جلو میاد بدش پونه از مار شانس خر خانوم به به:گفت سمتم اومد
 منم ودب اتفاقی آره: نیلو......گذشت نمی بد که هم تو به بود اتفاقی بابا خوب:من......میشه
 نیلو ااا:من.......کنیم اجرا نمایشیمونو رقص بریم بیا گفت گرفت دستمو بعد....... عرعر که
 مامان تنبون کش عین منو هم بعد....داره فرقی چه حاال: نیلو......بود عروسی مال که اون
 آهنگ رفت بعد.......خخخخخخخ  کشید خودش دنبال مامانم مامان مامان مامان بزرگ

 همه دیمکر  باز و بود بلند که قسمت اون کردیم کوتاه لباسمونو گذاشت خودشو درخواستی
 من میرقصید هم مث تا سه اون وسط آوردیم و الی شد شروع آهنگ بود باز دهنشون
 ......میکرد فرق باهاشون باید رقصم

 

 دنیام اب خودم با موندم تنها وقت هر میکردم سر عشقت با میکردم بغلت بودی اینجا باید
 عطیلت دنیاتو کردم باور و حرفات که وقتی من روی میبندی چشماتو کردم بدتر کردم لج
 ینا بوده کم فردا تا نرسه شاید قلبم تو بی کن ارومم گردون بر چندساعت من واسه کن

 حالمو تو از دور من سرگردونه احساسم میفهمیدی و من بودی من جای کاش دیوونه
 دب که تو حساسم نفسات رو حرفات رو من رحمم بی خودمم با دلتنگم وقتی نمیفهمم
 ........... |6| نمیشناسم خودمو میشی

 

 هم دخترا میلرزوندم هامو شونه بودم شده خم هم بعد میلرزوندم باسنمو و کمر من
 یه.....میچرخیدن کمرشون قر با هم بعد میدادن تکون خاصی حالت یه و دستشاشون
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 بعد ودب سرم کنار دستمم یه بودم کمرم کنار دستم یه که طوری مارپیچی حالت من قسمت
 ویر بودن گذاشته و پاشون یه دخترا بعد نشستم و پایین اومدم مارپیچ باسنمو و کمر

 انگلیسیUحالت پاهومون دوباره بعد شدن بلند من با همزمان و نشستن هم بعد ساقشون
  میرقصیدیم آهنگ با و میدادیم حرکت

 

  

 فردا ات نرسه شاید قلبم تو بی کن آرومم برگردون چندساعت من واسه کن تعطیل تو دنیا
 وت از دور من سرگردونه احساسم میفهمیدی منو بودی من جای کاش دیوونه این بوده کم
 با گمدلتن وقتی نمیفهمم حالمو تو از دور من میشی بد که تو حرفات رو من دلتنگم وقتی
 ...نمیشناسم خودمو میشی بد که تو حساسم نفسات رو حرفات رو من رحمم بی خودمم

 

 

 .خخخخخخ میکردن پاره تیکه تعارف و زدن دست برامون همه آهنگ شدن تموم با

 مهه که آوردیم در بازی مسخره اینقد میزمون سر کردن  دعوتمون شام برا اومدن خدمتکارا 
 ......شد تموم هاش خوشی همه با هم شب اون....... بود ما میز رو ها نگاه

 به میشدم تر وابسته  هرروز منم کردن عقد نسیم و نیلو گذشتن می هم سر پشت ها روز
 .....بود همیشگی خوشی این کاش فقط سهند

 نبالد منو که مرسی...... کنم جبران میدم قول بودم مسافرت روز چند این ببخشید ها بچه 
 .....دارم دوستتون......میکنین

 ........بعد سال:

 

 ترمم ایانپ واسه کنم کار سهند شرکت تو گرفتم؛قراره استرس دیشب از بپوشم چی حاال وای
 .....باشم سهند کنار همش میخواست دلم خودمم طرفی از داشتم الزم کار سابقه
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 کردم معج کلیپس با مشکی؛موهامو تنگ لی شلوار با پوشیدم زانو رو تا لیمویی مانتو یه
 رنگ به حسابی که زدم هم رنگ کم قرمز رژ یه زدم ریمل یکم ریختم وری یه هم نصف
 کیمومش تخته های کفش گرفتم دوش ادکلنم با سرم انداختم هم لیمویی شال میومد لبام
 شدم یگریج چه ویییییییییییییییییی انداختم خودم به دیگه نگاه یه باز........کردم پام هم
 ......احواله ناخوش روزیه چند آخه خالی وجی جای

 ها نرده رو از...رفتیممممممممممم که برو د برداشتم سویچ کیفمو با تابم لب
 ....گرفتم ترمزززززز رسیدم که ها پله پایین ویژژژژژژژژژژژژژ

 جووووووووووووووووون زهره جون زهره:من

 .......زودی؟؟؟؟ این به صبح کجا میخواستی چیزی مادر بله: جون زهره

 ماه:جون زهره......زدم؟؟؟ چرخی یه و خوبم شدم چطور جون زهره شرکت میرم دارم:من
 بریز نمک کم:جون زهره.....شدم؟؟؟ خوب داداش جون:من  ....عزیزم شدی تر ماه بودی
 نه:جون زهره.....باری؟ کاری خانومی چشممممم؛خب:گفتم کردم کج یکم سرمو من..... بچه
 به خدا:جون زهره.....خدافظ مرسی نه:من......مگه نمیخوای صبحانه سالمت به برو مادر
 گذاشتم ساسی از هم آهنگ یه کردم براز ریموت بار و در زدم دودیمو عینک....مادر همرات
...... 

  بنویس مندی گله نرقصم که گر بنویس بریز هی هی هی هی می ساقیا

 بنویس مندی گله نرقصد که هر بنویس بریز پیک پیک پیک پیک پیک ساقیا

  را باده کن نوش معطلی بدون پس ماجرا امشب امشب چیست نداند کس 

  امشبا طبیبیست محتاج منو هوا این تو نوش عیشو صبا باد لبات خال منو وای

 شو طبیبم عزیزم شو حبیبم تو

 شو طبیبم عزیزم شو حبیبم تو 

 بنویس مندی گله نرقصد که هر بنویس بریز هی هی هی هی می ساقیا وای 

 است شراب جام لبات تو نزنم لب می به من است حرام گر است خراب حال 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زهرا درزی –مغرور و شیطون دختری آیناز

telegram.me/romanhayeasheghane 99 

 ماری ی مهره عجب پریشونی زلف چه نگاری چه رب یا یاری چه رب یا 

 مستم چه وای وای وای وای وای هی دستم به پیمانه شکستم توبه باز 

  بنویس مندی گله نرقصم که گر بنویس بریز هی هی هی هی می ساقیا 

 بنویس مندی گله نرقصد که هر بنویس بریز پیک پیک پیک پیک پیک ساقیا

 ناز اقیاس مسته کجا تا بسه دیگه وای شستت ناز ساقیا مسته کجا تا بسه دیگه وای وای 
 ناز ساقیا که دست از رفته بسه دیگه وای

 .....کردم جان نوش متلک چقد قرمز چراغ پشت آهنگم این با

 یه راه همه این میره کی اوالال...رسیدم بود داده سهند که آدرسی به باالخره
 بچمون بود سهند شرکت مخصوص طبقه2 من های شنیده طبق که طبقه6:ساختمون
 رفتتتتت گیج سرم وای پایین به باال از نگاه یه باال به پایین از نگاه یه..... پوله خر حسابی

 رفتم آسانسور سمت دادم گوش و وجی حرف ها میگی راست( نه داخل برو خنگ دختره اه)
 میرفت رژه اعصابم رو زنه این صدای هی بود طبقه اون تو سهند چون زدم و1:طبقه دکمه
 وای.... بشم پا کله بود نزدیک بیرون پریدم فشنگ عین گفت و نظر مورد طبقه وقتی
 کرد باز و در آقایی یه سرم به زده پاک خخخخخخ ماری ی مهره عجب جایی عجب مامانم
 منشی میخورد بهش که خانومی سمت رفتم داد مو جواب رویی خوش با که کردم سالم
 ایش همش و است افتاده فیل دماغ از منشی بودم خونده که هایی رمان این برخالف باشه
 دلیصن رو و بده اطالع سهند به که گفتم بود رویی خوش دختر خیلی فیسکیه و هیش و

 یوارهاشد بود شده درست سفید های پارکت از کف کنم آنالیز رو اینجا یکم بذار.....نشستم
 رو راه یه...سلیقه بابا بود قشنگ خیلیییییی طراحیش که اتاق چقد بود رنگی های شیشه از
 قتیو بود ورودی ک دیگه سمت بعد بهداشتی سرویس و آشپزخونه به میشد وصل که بود

 اتاق... بخونم دراش سر بذار بود هاش اتاق بود دید تو که چیزی اولین تو میومدی
 ....و مالی؛خدمات رئیس؛معاون؛اومور مهندسین؛اتاق

 مهندس آقای بفرمایین خانوم:منشی.....اومدم خودم به منشی صدای با
 .....مرسی:من....منتظرتونن

 .وشگلها چقد دیگه اینجا وییییییییییییی..... نازنازی آخی تو رفتم بزنم در اینکه بدون
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 و میزش کنار رفتم تو اومدم من که نبود حواسش بود پایین سرش سهند
 پخخخخخخخخخخخخخخخخح

 بیارم تطاق نتونستم دیدم که و اش قیافه شد گرد چشماش دید منو تا پرید متر یه سهند...
 بخندی آب رو: سهند ..... میخندیدم و بودم گرفته دلمو.......خنده زیر زدم پقی و
 ...... وایستاد روم روبه دقیقا اومد شد بلند سهند.....قیافشو وای وای:من.....بچه

 رحم خدا رو تو نه:من......ها خوردمت دیدی وقت یه ها شیرینی زیادی وروجک:سهند
  بغل تو محکم منو و عمویی بغل بیا نداریم دیگه نه:سهند......کن
 وشمگ از کوچیک گاز یه هم بعد گرفتم انرژی آخیششششش اوممممممم:سهند........گرفت
 خانومم بعلههههه:سهند........نداشتم خبر خودم و میدادم انتقال هم انرژی:من......گرفت
 کم ازمب دلم تو میشد سابیده همینطور قند کارخونه بگم اگه یعنی.....منی انرژی منبع تو
 شینب بیا کن شیطونی کم:سهند......مهندس میفرمایین نفسی شکسته:من........گفتم
 .......من کوچولوی مهندس

 غنچه ولبام هم بعد گرفتم گردنم ترق مثال دادم تکون و گردنم خرکی عشوه حالت یه با من
 ازب دهن خواستم آوردم در چشمک حالت بود باز نیمه هم یکی اون بستم چشمامو یه کردم
 رصتف از مارمولک سهند این باز......کردم احساس لبام رو نرمی چیز یه که باوشه بگم کنم

 سهند.. ....آورد عقب و سرش خورد داشتم که رژی ذره یه همون که خوب کرد استفاده
 هی جلو دیگه باشین شما تا خانوما سهند؛خانوم......طلب فرصت:من.......جونم اومممممم:

 شو پیاده اووووو:من...... نیای عشوه اینطور خوشگل مهمتر همه از خوشتیپ مجرد پسر
 زدم مشتی یه......دارم کافی ی اندازه به عزیزم نه:سهند......نیاری کم وقت یه آقا بریم باهم
 وای...داری که هم بزن دست ضعیفه ااا:سهند.....اومد در اوخش و اخ صدای که بازوش به
 من...... کنه نمی نگامم حتی دیگه شویرم اونوقت میشه اوف االن حساسه پوستم ببین وای
 بعد کردم نثارش پرویی یه میورد در بازی دلقک هی اونم میخندیدم غش غش وسط این
 .....نشستم نفری دو مبل رو رفتم

 مانند قهحل صورت به سفید سیاه مبل تا سه بود وسط تقریبا سهند میز که متری01 اتاق یه
 فیدس هاشم پرده داشت حفاظ پشت از بود شیشه همش که بزرگ پنجره یه بود شده چیده
 وستد گل عزیزم آخی بود پنجره کنار هم گلدون دوتا داشت کتابخونه یه اتاق انتهای بود
 ودب پوشیده مشکی ای پارچه شلوار یه میزشه کردن رو و زیر مشغول که دیدم و سهند داره
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 ندامیا اکثریت لباساش که مخصوصا میدرخشید هیکل اون تو الحق آسمونی آبی پیراهن با
 برق حسابی هم کفشاش لباسی چوب رو بود انداخته هم کتش بود
 قابل اومممممممم:گفتم نیوردم کم هم من......پسندیدی:سهند........میزد
 ناو بندازم بهشون نگاه یه من که میکشن و خودشون دخترا هم وروجک:سهند......تحملی
 برگردوندم و روم و دخترا همون ارزونی:من.... .نمیشه پسندشون خانوما خانوم وقت
 و خواست و الزم مدارک سهند......دارم تعلق خودم خانوم به فقط من نچ نچ:سهند.......
 رفتنگ می بقیه که چیزی اون از بیشتر یعنی نوشت برام خوبی حقوق قرارداد امضای بعداز
 گهم داری فرق کسی هر با تو:میگفت رفت نمی گوشش تو زیاده کردم اصرار بهش چی هر
 رکیفخ آرش قول به و میشد آب قند کیلو کیلو دلم تو که منم....... .دارم پرنسس چندتا من

 مهسا بود مهسا اسمش شدیم مچ زود خیلی بود ساله:6دختر یه که منشی با .....میشدم
 شونن من به و بودن توش خانوم تا سه که اتاق یه سهند........بود دانشجو و شیرازی یزدانی
 چقد بچم رفت سفارش کلی و من کردن معرفی بعداز سهند بودیم همکار باهم ظاهرا داد
 .......نمیومد در جیکش هیچکس میزد حرف که مدت این تو داشت جذبه

 هب هست ای قیافه چه این باو کنید جمع خودتونو نیگاه شونو ها قیافه خخخخخخخخ:من
 استم عین دیدم نشستم ها میز از یکی پشت رفتم راحت خیلی هم بعد گرفتید خودتون
 نه دیدم االب به پایین از نگاه یه پایین به باال از نگاه یه شدم بلند یهو.....میکنن نگاه و من
 زیر نگاه هی میکنم نگاه بغلم زیر مثال که باال بردم دستامو دوتا یهو بعد نیست ایرادی بابا
 دیا برم دوری جای چرا اااا نرسیدم ای نتیجه هیچ به بازم بغل اون زیر نگاه یه بغل این

 تا و ندلیص رو نشستم بعد بره باد به حیثیتم باشه شده پاره نکنه افتادم شلوارم خشتک
 ونما خداروشکر چطوری بزنید حدس خودتون دیگه.....کردم خم خودمو میتونستم که جایی
 با باشه شده رژی صورتم کرد بوسم که سهند نکنه جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ یهو......نبود
 داد ای دیدم آوردم بیرون کیفم تو از آیینمو تندی برگشتن و مریخ کره رفتن اونا من جیغ
 خخخخخخ برداشتم بازیام منگل از دست تا سه اون خنده صدای با نیست اینم

 ...... .دارد ادامه

 بخندین آب رو:من......وا میومد چشماشون از اشک میشدن؛دیگه ساکت مگه حاال
 احالب در:گفتم زدم چشمک یه.....باحالی چقدر تو دختر وای:گفت یکیشون یهو........چتونه
 چی داد جواب ییک اون......ریختتتتتتتتتتتتتتت:گفت یکیشون......نیست شکی که بودنم
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 و ریخت سقف میگم کوفت:گفت......بده ندایی یه گفتم بار چند کردی پی ریخت؟؟پی
 نمیگم چی هر هی دیگه بسه اوووووه:گفتم...... بود گرفته خندم منم خندید غش غش
 ینع دهنشون اونا حال.......گفتم می محکم و جدی خیلی لحن با اینارو..... میخندن بیشتر
 یسهر  دیدم شکل این با رو اونا که منم گرفت خندم دادم بهشون گه صفتی از بود باز شتر
 هر ..می...پشه..... ندین.... بب:گفتم بریده بریده خنده وسط همینطور.......خنده از رفتم
 نکشید فرابنفش جیغغغ یه خوردن دست رو فهمیدن که اونا...خندیدم دوباره و......توش
 کردن پرت سمتم بود دستشون دم چی هر....باشن سالم گوشم های پرده دارم شک که
 ختراد نشستم بعد خخخخخ تکوندم مانتومو ی نداشته های خاک شدم بلند زمین روی از.....
 .....مخوشگل خیلی میدونم:گفتم کردم باز براشون نیشامو منم میکردن نگام لبخند با

 زا یکی.....کنین معرفی و خودتون خب خب:من......نفس به اعتماد بابا:گفت یکیشون
 هم ساله سه دخمل یه و کردم ازدواج سالمه67 ام رضایی عاطفه من:گفت خانوما
 وقتی میشدم آبیش چشمای عاشق بود؛من خوشگل داشت نازی ی چهره عاطفه.....دارم

 و تداش ملوسی خیلی خیلی ی چهره که دخترا از یکی.....میوفتادم دریا یاد میکردم نگاهش
 خودشو هم یکی اون.....شدنم مزدوج شرف در و سالمه67 اسدی تارا منم: گفت بود  بانمک
 سفید پوست بود خوشگل اونم سالمه:6و تارا دخترخاله ام موحدی ملودی منم:کرد معرفی
 کیپا فنج منم خوشبختم خیلی خیلی: من..... بودن هم تضاد که مشکی ابروی و چشم با

 محمدی آیناز:دادم ادامه.....رفت قنچ دلم خودم که کردم نازی ی خنده یه بعد هستم
 ردخت:ملودی.........میخونم لیسانس فوق برا و دارم عمران لیسانس و دانشجوی سالمه8:
 گرفتی کم دست مارو دیگه دیگه:من.....داری لیسانس چطور سالته8:فقط تو میشه مگه
 قلقلکم داره کنجکاویم ملودی مثل منم شوخی بدون آیناز نه:تارا.....آباجی
 دختر واو:عاطفه......و چی همه کردم تعریف براشون بعد و عزیزانم باشه:من.......میده
 یه با....باشی موفق انشاا عزیزم صورت هر در:تارا......عزیزم داری لطف:من.......نابغه
 .....میزدن حرف ریز یه همینطور صبح تا که بود اینا دست اگه کردم تمومش مرسی

 .....دارد ادامه

 بقیه به تنسب میکردم کار کند یکم بودم وارد تازه چون کردن آشنا بیشتر کارم با منو دخترا
 کمک با شد تموم کاری وقت2ساعت بودم شرکت عصر تا میدادم خرج زیادی دقت ولی
 یلالتحص فارغ دیگه که اونم بودم داده سهند به کالسامو ساعت کردم تموم طرحمو دخترا
 یلیییییخ سهند که نماند ناگفته بودن کرده تاسیس دیگه شرکت یه باهم هم پسرا بود شده
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 به کردم شروع شدم داخل که همین خونه برگشتم خسته تنی با شب........کرد کمکشون
 توجه جدیدا خخخخخ....) .اومده دردونه اومده یدونتون یکی اومدم من خونه اهل:زدن داد
 با وووووونج زهره مامیییییییییی باباییییییییییی...... (میگیرم تحویل خودمو چقد کردین

 دوتا لشبغ تو رفتم....نباشی خسته بابا دختر به به:بابا.... .سالن تو اومدم من سروصداهای
 یپرس احوال جون زهره و مامان با ترتیب به هم بعد بابایی مرسی:گفتم کردم گنده ماچ
 رسیدهن  شب.....گفتم و گفتم می باید که و چی هر منم پرسید کارم درباره ازم بابا.....کردم
 .......شدم بیهوش بالش به

 

 

 ترادخ میگذره خوش خیلی شرکتم که روزایی کارم به مشغول شرکت تو میگذره ماهی یه
 رکتش تو هم نیلو و نسیم و الی....خوریممی شرکت میآریم نوبتی هم ناهار ان پایه حسابی
 راه از رو تا سه اون رفتن که روزی از چون گفت نمیشه که کار البته کارن به مشغول پسرا
 .....خحخخ کردن راه به

 

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 باز اموچشم ندادم زحمت خودم به برام بود الالیی به شبیه بیشتر شنیدم می صداهایی یه
 مه بعد داد بدی صدای یه تخت که پریدم فشنگ مث زدم یخ کردم احساس لحظه یه کنم
 دکر  ای مزه با اخم یه الی.....داری کرم مگه بیشعور:من .........شد بلند الی ی قهقه صدای
 بریم باهم که میمون توی دنبال اومدم کردم بد باقیه قورتونیمشم یه وا:گفت بعد

 هی ده ساعت بله:الی......داریم کالس امروز مگه:گفتم بعد کردم فک یکم........دانشگاه
 مونده ساعت دو هنو انداختم دیوار روی اسفنجی بابا ساعت به نگاه یه.......داریم کالس
 یرهبگ اونجات از گاز یه بعد شلوارک تو بره سوسک الهی نبینی خیر الهی ای:من......بود
 جیعغغغغغغغغغغغ:الی......خوردم حرفمو بقیه الی جیغ با.......بیاره هوو سرت مرشاد الهی
 شبه قافیه گفت بعد خاروند سرش یکم الی.....چه من به وا:من......تو با کرد غلط مرشاد
 یه....سپیدچ آخیشششششش فکر اتاق سمت رفتم بعد گفتم بهش بابایی برو یه.....میومد
 ..... بازی کف گفت بیشتر میشه که گرفتم ساعته نیم دوش
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 کشید خانوم الی هم موهامو کردن خشک زحمت بود پریده سرم از خواب دیگه
 دارد ادامه☆☆☆☆☆.......

 از بعد گرفتم کشتی حسابی ادکلنم با زدم مشکی اسپرت تیپ امروز کردم ناناز آرایش یه
 ایدب که بود راه چهار یه کردیم حرکت دانشگاه سمت به من ماشین با وسایالم برداشتن
 قوری اباب های چشم این خدا آنی خاکککککککک:الی....کردم رد بدبختانه من ولی میپیچیدم

 حرص این از....شدی که نبودی کور نچ نچ کنی استفاده ازش ها موقع این که داده تو به
 آنی ندبب:گفتم برم دیگه راه یه از که بود جلو به حواسم که طور همین میخندیدم خوردناش
 خخخخ:من.....توهه لنگه اونم که نکن طرفداری خوبه خوبه:الی... .مرشاد بیچاره میکنه کف
 ردمک پیدا مسیر یه.... .جیغغغغغغغ: الی.....مونهمی گشنه خاله فندق نخور حرص تو حاال
 هی ندین گوش و حرفش کوچولو یه خودت جون آره) میرفتم خالف کوچولوووو یه باید که
 و فرمون میاد کجا از ماشین همه این نمیدونم من(.....نیست شکمش تو راست روده

 ماشینم آیینه به زد شپلق و اومد پورشه یه همزمان که بشم خیابون وارد که چرخوندم
 جلوتر یکم ماشینه بود  افتاده خیابون وسط بود داده کنده دیگه که آیینه......

 تهپ تته با بود پریده رنگش حسابی که الی.....بده فرمونو قفل اون الی:من.....وایستاد
 خودمون بابا کن ولش آنی:الی.... بده تو دارم کار:من.......آنی کنی کار..چ خوای...می:گفت
 قفل ودمخ نمیشه بلند بخاری الی از اینکه مثل....شد دیر دانشگامون بریم بیا رفتیم خالف
 ای رهنق پورشه به.....بودم آورده کجا از و جرات همه این نمیدونم حاال رفتم برداشتم فرمونو
 نندهرا آقای و شد باز پورشه در.....هوا رفت خودم جیغ که زدم الستیکش به لگد یه رسیدم
 سفید تشر  تی باالتر مشکی لی شلوار باالتر مشکی استار ال کفشای اوممم.....شد نمایان
 چشماش از حسابی که67/62 شونه چهار پسر یه نانازی اوه اوه اوه باالتر مشکی کت با

 با و عقب رفت قدم یه پسره که باال آوردم افتادم فرمون قفل یاد یهو..... باریدمی شیطنت
 نکن جوری اون باباقورتو چشای اون چیه ها: من......کرد نگاه منو شده گرد های چشم
 چه:پسره......آوردی ماشینم آیینه سر بالیی چه ببین کنم ریزت ریز بزنم همینجا
 چقد مخانو خبرته چه:گفت باال آورد دستاش پسره که باال بردم فرمون قفل دوباره....خشن

 ینمماش آینه سر که بالیی میخوام نخواستم خسارت:من..... کنم تقدیم میشه خسارتش
 <<<الهه>>>☆☆☆☆☆☆☆......بیارم جنابعالی گوشای سر آوردی
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 ردمم پسر جون به افتاده فرمون قفل با حاال رفته خالف ها میشه چیزیش یه خنگ دختره
 هپیاد باید اینکه مثل بود مونده باقی کالس شروع به دقیقه61 انداختم ساعت به نگاه یه
 شدی یرگ پاچه صبحی اول بابا شده دیر کالسمون بریم بیا آنی:من...سمتشون رفتم.....شم
 خانوم وا:پسره......نکن خورد خودتو اعصاب یعنی چیره:من(...کردم خراب اینکه مثل اوه)
 هی ندیدم رو شازده ااا که اومد یادم تازه........میگه چی ببینین بده گوش شمارو حرف مگه
 نکهای مثل.....تحملم قابل که میگن همه:پسره.....آفریده چه خدا انداختم بهش کلی نگاه
 چی چیزه یعنی (کردم خراب باز وای ای )میگن درست بله بله ها:من.....زدم ذل خیلی
 آیینه ونچ ببره منو گوشای میخواد خانوم:گفت گرفته خندش بود معلوم که پسره......میگن

 باحالی لحن یه با آخه خنده زیر زدم پقی حرفش این شنیدن با.....شکسته ماشینش
 مه خودتون ظاهرا شده دیرم من میشه چی من تکلیف خانوما ببخشید:پسره......میگفت
 که کشیدم فرابنفش جیغ یه دوتامون هر آنی و من حرفش این با..... باشین داشته کالس
 سمت دادیم گازش و ماشین سمت دویدم بدوبدو هم بعد شد روح قبض خدا بنده پسره
 دارد ادامه.......دانشگاه

 اج یه ماشینو.....خوندیم اشهدمونو الی قول به هوف دانشگاه رسیدیم21:سرعت با باالخره 
 دنکر  آرایش حال در دخترا نبود کشیدن نفس واسه جا اصال شدیم کالس وارد کردم پارک
 پیدا و سیمن و نیلو سریع خیلی نچ نچ بود پیچیده کالس تو که بود آرایشی وسایل بوی بود
 خبره چه:گفتم پرسی احوال و سالم بعداز طرفشون رفتیم دادند تکون دست برامون کردیم
 ومدها جوون استاد یه بهادری استاد جای میگن:گفت و انداخته بابا ای شونه نیلو.... ها بچه
 واسه ها ترشیده آخی:من....... جیگریه خودش واسه شنیدم دخترا پچ پچ از که اینطور
 ستادا منتظر و نشستیم همونجا.....کردم اشاره بهشون و انداختن راه بساط و بند این همین
 بود فتهر  دخترا از یکی گرفتم استرس بقیه از بیشتر خودم پنهون چه شما از بودیم جدیده
 ترهدخ و شد باز ضرب با کالس در یهو نه یا میاد داره استاد که بده آب گوشی و سر بیرون
 زد داد نهبشی صندلیش رو کالس انتهای میرفت که طور همون شد پرت بگم بهتر یا تو پرید
 و شد باز کالس در نخندم بودم گرفته خودمو جلو بزور من حاال....اومدددددددددددد اومد
 اام من سمت نبود معلوم اش چهره بودیم نشسته چهارم ردیف چون شد وارد جدید استاد
 به زدم هکالس تو استاد االن که نبود یادم موقعیت اصال پریده رنگش حسابی که دیدم و الی
 مچینه جیگر نذار اشکال هوم ترسناکه خیلی من وای ای دیدی لولو چته:گفتم و الی بازوی
 دیدم و بودم نیلو ابروی و چش اومدن باال متوجه کنه غنچه شلوارش تو که میکنم اخمی یه
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 خجالت نچ چن بود بد بوش اینقد یعنی هیییییییییییییی:من کرده غنچه و لباش هم نسیم
 اب دیدم جدیدمونو اصطالح به استاد ی چهره تازه شد منفجر کالس دیدم یهو.....نمیکشه
 با عصبانیت شدت از بینیش های پره میکردم نگاهش همینطور شدم شوکه دیدنش
 ناو کردم حس لحظه یه قرمززززززززززز بود شده چشاش یعنی میشد بسته و باز سرعت
 بلند صدای با استاد یهو.....بیاد خودم شلوار تو االناست گفتم می که هایی شکوفه
 الی پهلو زدم رنجما با نشستم نیومد در جیکمون هم ما....بشینین ساکتتتتتتتتتتتتت:گفت
 گفت باال آورد و سرش خودمون اژدهای همون یا استاده الی آخ با....آخخخخ گفت که

 استاد ه.. نن:گفت الی......کرد من به بدی نگاه یه و خانوم اومده پیش مشکلی
 زودتر میمردی:من ...گشت می چی دنبال میدونه خدا شد مشغول دوباره اونم...ببخشید
 نکرده تحلیل تجزیه مغزم تو هنو که خودم جان به:الی...... اومده عجوزه این گفتی می
 و نگفت هیچی اون اما....میخوایم معذرت استاد ببخشید:الی......خانوماااااا:استاد.....بود
 تمداش تشریف پرو بس از که منم بشنوه من زبون از داشت توقع کنم فک بود من میخ
 .... نیوفتاده اتفاقی هیچ هو عین

 دارد ادامه

 اونم بود معلوم  گرفت خندم که رفت بهم غره چش یه رم نمی رو از من دید که اون
 گرفته سکوت روزه ترسیدم خداروشکر خب کرد شروع استاد.....خنده می چشماش
 منه با دیگتون درس دوتا کنم فک و درس این تدریس هستم کیانی آیدین من:باشه

 غایبی حاظر کالس مقررات گفتن بعداز......باشیم داشته باهم خوبی لحظات امیدوارم
 موسایی میثاق......حاظر........مظاهری مائده....حاظر.. .. سحرایی محسن.....کرد
 آیناز....حاظر......رنجبر نیلوفر......حاظر......فروزش الهه.......حاظر.......
 بعد انداخت بهم نگاه یه.....خخخخخخخ:ها بچه ... ...حاظررررررررررررر:من.......محمدی
 زا نفس یه همه(شدم پسرخاله زود چه اوه) آیدین نباشی خسته با.....خوند و لیست ادامه
 کردم سح و نگاهی سنگینی برم بیرون کالس از میخواستم وقتی......کشیدیم آسودگی سر
 با.......داد جوابم لبخند با که زدم خوجولکی لبخند یه...آیدینه دیدم که برگردوندم سرمو
 آیدین نوم تصادف قضیه الی دادیم سفارش پرتقال آب و کیک و رفتیم بوفه سمت به دخترا
 ودیمب خندیده بس از میکرد اجرا بامزه خیلی پانتومیمش با همراه ها بچه برا کرد تعریف و

 موسر ......ببین منو درد:نیلو.......هوم:من..... .آنی میگم:نیلو....... میومد چشمامون از اشک
 اش رهچه ته آیدین این میگم:گفت بعد کرد ناز چشمی پشت یه نیلو.....بنال:کردم بلند
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 مداد ادامه خنده با بابا ن:من..... .دارم حسو همین منم اوهوم: نسیم........بود تو شبیه چقد
 غش غش و همزادمه حتما
 ☆☆☆]☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆........خندیدم

 ......بعد ماه2

 میکنه ررفتا خوب خیلی من با آیدین اینه افتاده که اتفاقی تنها دارم کالس آیدین با امروزم
 وجود عجیبی برق بینهمی منو وقتی چشماش تو..... کرده کالسش همیار منو داره هوامو
 که رفیح با مخصوصا برام آشناست غریبه یه میشناسمش وقته خیلی میکنم احساس داره
 ...... امروزم کالس از اینم هوف...........کرده خودش درگیر فکرمو بیشتر زد بهم نیلو

 برقرار و تماس بود سهند میخورد زنگ گوشیم کردم خداحافظی دخترا با
 تمدس آنی آره:سهند.......داشته کاری مرسی: من....خوبی عزیزم سهند؛سالم......کردم؛جانم

 چه حاال پرو:من....تنبونت به خو:سهند.....خحخخ ندارم دامن من سهند: من......دامنت یه
 و دهش تموم کاری وقت بشه تموم فردا تا باید هست نقشه چندتا یه:سهند......داشتی کارم
 میکنی اصرار چون حاال باشه:من......منتظرم بیا دارم نیاز کمکت به تنهام دست
 رفتهگ حسابی کردم آسمون به نگاه یه ..خدافس باش:من........بیا پس سهند؛آنی........باشه
 دزیا خیلی شدت با بارون و زد خفیف خیلی رعدوبرق یه که برداشتم و قدم اولین بود

 به و مزد بوق دخترا برا و ماشین سمت رفتم سریع شدن خیس از جلوگیری برا......میبارید
 ظرموردن طبقه دکمه و شدم پیاده سریع رسیدم میم و بیست کردم حرکت شرکت سمت
 االح خخخخ خانومی جام این:سهند....کجاییییییی سهند:من..... بود گذاشته باز و در زدم
 خودمون اتاق تو اینکه تا گشتن به کردم شروع دستشویی از کجاست منظورش اینجا
 کردممممممم پیدات:من.....کردم پیداش

 

 

 .... .دارد ادامه

 حل آغوشش تو حرکت یه با طرفم اومد سهند......... .نباشی خسته آقامون سالم
 که ممن شد جدا و بوسید لبامو آروم خیلی هم بعد باشی سالمت خانومم سالم:سهند...دمش
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 قامونها کردن آنالیز نوبت باشه هم نوبتی خوب اومممممم.....خحخخ میکردم سیر آسمونا تو
 پیشششش(ایششش...)خفه جان وجی(ای سلمبه قلمبه کلمه چه آنالیز اهوووووووو)

 متوجه که دادم تکون سرمو......وسط میپره پا جفت وجی این حس تو میریم ما هروقت.....
 دارم خنده من یا دیدی داری خنده چیزی:گفتم ورچیدم لبامو. ....شدم سهند ریز های خنده
 تپش یه.....بکنم غلط من ثانیا میخورمتا میام نکن اونجوری لباتو گفت؛اوال سهند.....

 شد شکار  مشغول و نخندید ولی بود شده سرخ گرفت گاز لباشو که کردم ناز براش چشمی
 یراهنپ با بخوره جر وسط از میخواست دیگه که تنگگگگگگگگگگ مشکی لی شلوار......
 تو مه زنجیر یه باال بود زده آرنج تا آستناشم بود باز سینش روی تا هاش دکمه که مشکی
 شمال نم که ساعتی عزیزم کردم نگاه دستاشو بودم نکرده دقت حاال تا میدرخشید گردنش
 همه نه:سهند......نیست؟ کسی میگم:من.......بود کرده دست خریدم واسش
 کاری ساعت بعداز:سهند......بدن کمک بمونن شرکت نگفتی بهشون چرا پس:من.......رفتن
 من.....نکردم پیدا کسی تو به نزدیکتر منم بشه کامل فردا تا ها نقشه باید که دادن خبر

 سهند......کنیم تموم باید طرح چندتا حاال:گفتم میوردم بیرون سرم از مقنعمو که همینطور
 تایی1:یه اومممم:گفت بعد خاروند سرشو ذره یه

 فعال من میکنیم شروع دیگه ساعت: باشه اوف........تا1:جیغغغغغغغغغغ:من........میشه
 چه از آقا اهو:من......گلم خانوم مرسی:سهند......کشیدم دراز مبل رو کولر جلو و خستمه
 از دارآب ماچ یه و شد خم روم سهند......قدیم پسرای هم پسر نچ نچ میکنه استفاده الفاظی
 غرغر پیرزنا مثل بشم خودم غرغروی خانوم فدای:گفت گرفت لپم
 شما کوچیک من:سهند...... .مردی پیر هم تو البد جیغغغغغغغ:من.....میکنه
 جیغغغغغغغغ:من......گوشات کو پس اا:سهند.......شدم خر بسه بسه:من.......هستم
 جیغ جیغ چقد تو دختر وای:گفت گذاشت گوشش رو  برد دستاشو دوتا سهند.....
 قدچ هر باشم کی من اصال عزیزم تسلیم باشه:سهند......هستم که همینه: من......میکنی
 سهند به رو(عالم خاک وا) اومد جا حالم که دقیقه چند بعداز......بزن جیغ میخواد دلت
 از...... ودب شوک تو ثانیه چند سهند که گفتم احساس با و مظلوم اینقد.....سهندد......گفتم
 کرد ناز خنده یه سهند...... گشنمه:حالت همون با من......جانم:گفت اومد در که حالت اون
 خموا نمه یه بچمون قبال اینکه ن شدم لپش رو های چال متوجه ها تازگی رفت غنچ دلم که
 لتگ) بشه کوتاه زبونش باید یکم شده دراز زبون هم وجی جدیدا البته(دمت جون آره) بود
 که مهن یه از البته بود اخمو نمه یه بچمون که میگفتم داشتم شد حاال آها(خوردم چیز کردم
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 هی نصیب بی دیدنشون از منم بود کرده قایم و نازنین های چال این خب ولی بیشتر
 کو تربزرگ اهووووو) نکنی دخالت بزرگترا کار تو که اینه ربطش(داشت ربطی چه)غریبییی
 چه:ندسه.....جانم:من...... آنییییی آنی:سهند........... کوری تو چون(نمیببنم چرا پس کجاس
 .......خانومی باشه:گفت زد چشمک یه سهند.....خودت انتخاب به:من....میخوری

 عشقولیا نشه فراموش نظر..........دارد ادامه

 اینو یکی اباب) بود عمرم غذای بهترین میکنم اعتراف نوشابه با بود داده سفارش مخلوط پیتزا
 دستم از کالم رشته میکنه کاری وجی این یعنی ...دید نتوان هرآنکه چشم شود کور(بگیره
 بقول میخورد خودش همون بعداز من دهن میذاشت قاچ یه سهند داشتم..........بپره

 جاهای به داره قضیه اوه اوه) میکشید طول زیاد کارمون احتماال.....تو یکی من دوتا خودش
 یه....نشه نگران مامان زدم زنگ یه.......گمشو برو منحرف(افق برم من میشه کشیده باریک
 کجایی خوبی چه زهرمار و سالم کوفت و سالم:مامان......مامان سالم الو:من....بوق دو بوق
 دیر ساعت6 چنده ساعت کردی نگاه یه باشی خونه نباید7ساعت تو مگه نگرانی از مردم
 خونهسرد بریم بابات بزنم زنگ میخواستم وگرنه زدی زنگ خودت بود باهات شانس کردی
 دارم که من زیاده چقد مادر و دختر مهر اصال شدید متوجه)خندید غش غش و بگردیم ها
 چه به گوشی خاموشه چرا ات مرده صاحاب بی گوشی اون:شد جدی یهو بعد (میشم غرق
 نگران چقد اصال بگیر نفس جان مامان:من.....دیگه هاست موقع همین واسه میخوره درد
 فتهر  یادم بود خاموش معذرت هم گوشی بود جا قحط بگردی سردخونه میخواستی که شدی
 شهمیک طول که داریم تموم نیمه کار سهندم شرکت بگم زدم زنگ مامانی کنم روشن بود
 ااا:من......ها بیاره سرت مال بال باشه نبرده آنی وا:گفت مامان..... میده اجازه
 گفتم دلم تو) میمونه خودم پسر مث دارم اعتماد بهش میکنم شوخی:مامان......مامان
 مرسی:من(......میکنه من از ماچ یه میره چپ میره راست آقا این من مادر کاری کجای
 ننه نداری کاری خوردم مامان آره: من.....خوردی؟ شام:مامان.....بگو هم بابا به پس مامانی
 مامان اعتراض منتظر و کردم قطع گوشی سریع و خدافس جون
 در مانتومو باشم راحت اینکه واسه......اومدمممم:من......بیا آنی:سهند..............نموندم
 رو ودب مشکی تنگ لی شلوارمم بودم پوشیده زیرش قرمز کوتاه آستین بولیز یه آوردم
 ههم خاک بوی میومد هنوز بارون ریختم هام شونه رو کردم باز هم موهامو نشستم صندلی
 تو ات برد پیچید هارو نقشه سهند کردیم تموم که بود شب نصفه6ساعت...... بود پیچیده جا
 ..........بزاره کمد
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 ردمب دستامو شد عادی یکم بعد لرزیدم لحظه یه میومد سردی باد کردم باز پنجره رفتم
 تو تمرف لحظه یه میکردم قلقلک احساس بارون قطرات برخورد از گرفتم بارون زیر بیرون
 کس خودمون اکیپ جز داشتیم عالقه هم به سهند و من که بود خورده و سال یه االن فکر
 میکشم پیش پا من هم هروقت نمیزنه ازدواج از حرفی اصال سهند نمیدونست ای دیگه
 تو مرفت دوباره...... بره بیرون سرم از افکار این تا دادن تکون سرمو ایم بچه زوده هنو میکه
 دختر یه جیغ تصادف یه خواب میبینم عجیب های خواب یه شبه چند االن آیدین؛ فکر
 تا دمیکر  درد شدت به سرم...... داد تشخیص نمیشه که پسر یه خون پر صورت هاش گریه
 صدایی.....سهنده دادن تشخیص عطرش بوی از شد حلقه دورم کسی های دست اینکه
 تمبرگش میکشه نفس موهام تو گردنم تو مدام میکردم احساس فقط نمیومد بیرون ازش
 ردمیک نگاهم خمارش چشمای با کرد باز چشماشو من چرخش با بود بسته چشماش سهند
 .....بست رو پنجره سریع و میخوری سرما نپوشیدی چیزی سرده هوا:گفت

 زمین بزارم میکنی کارم چه سهند:زدم جیغ که کرد بلند دستاش رو و من حرکت یه با 
 رو منو شم آروم من و بگه سهند که بود کافی همین انگار.....  اروم هیش:سهند....دیونه
 ریمب نمیتونیم امشب آنی:سهند......نشست من جفت اومد خودشم گذاشت نفره سه مبل
 خانودت به که تو خطرناکه بریم نمیتونیم بارون این با:سهند.....چرا؟ چی:من........خونه
 صدای که همینطور.....کردم حلقه دورم دستامو شد سردم لحظه یه اوهم:من.....دادی خبر

 رفت قاتا از و میام االن اوممم:سهند......سرده سهند بخوابیم کجا حاال:گفتم میومد دندونام
 سهند.....همیش پیدا هم پتو اینجا الخالق جلل. برگشت نو پتو یه با دقیقه چند از بعد بیرون
 هارچ شد تخت شبیه که کرد نزدیک هم به رو نفره سه مبل دوتا بعد من رو انداخت و پتو

 ها المپ شدن خاموش با همزمان کنه خاموش هارو المپ رفت سهند بود بسته طرفمون
 جیغ ترسیدم که شد تولید بلند صدای یه و شد هم قاطی برق رعدو و غرش صدای یهو
 هیس آنی: اومد کنه پیدا راهو گوشیش نور با میکرد سعی که اومد سهند صدای.......زدم
 تو خودمو منم.....کنارمه که کردم حس و سهند ثانیه چند از بعد......اینجام من نترس
 گاران سهند..... چسپوند سینش به منو و شد حلقه دورم سهند دستهای انداختم آغوشش
 عادت من آنی:سهند.......بگی میخوای چیزی:من.....نمیشد روش و بگه چیزی میخواست
 ردهس سهند ولی ندارم مشکلی من:دادم جواب گرفتم منظورشو..... بخوابم پیراهن با ندارم
 در و پیراهنش و کرد باز هاشو دکمه حرکت یه با ذوقش سر از هم سهند.....میخوری سرما
 غلطی چه بودم فهمیده حاال انگار.......بغلش تو کشید منو و کشید دراز کنارم آروم بعد آورد
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 ای فکر از. بود شیطون سوم نفر تنها اتاق و وضعیت این با هم بغل تو سهند و من کردم
 روف گردنم تو سرشو سهند..... بود حالیش چیزا این دلم مگه ولی بود گرفته خندم خودم
 سهند کردم حس یهو.......میشد مورمورم میخورد پوستم به که هاش نفس از بود کرده
 قشهن چه نیست معلوم ابوالفضل یا میزد برق چشاش میکنه نگام داره و عقب برد سرشو
 لبای جون به داغش لبای اینکه تا میشد کمتر باهم اش فاصله لحظه هر.......داره شومی
 دستاش گرفت شدت دقیقه چند بعداز میبوسید آروم اروم اولش......بود افتاده من سرد
 تمینداخ من رو وزنشو سنگینی لحظه هر سهند بود گرفته بازی به کمرمو گرانه نوازش
 هبرداشت بوسیدنم از دست دیگه سهند ......من رو اون و بودم زیر کامل من دیگه که طوری
 ریز و بخوابه روت کسی میاد خوشت شنیدم الی از:سهند......... بود لبام رو لباش فقط بود
 رنگ که فرداست و امروز میگه اون و این به داره بساط در چی هر هم الی این.....خندید
 اینو و بود انداخت گل که صورتی با من......شده زمون آخر دوره نچ نچ بگه سوتینمم و شرت
 هچ رسوندم ارزوش به خانوممو من حاال:سهند.... اوهوم :گفتم داد تشخیص میشد خوبی به
 حاال) سنگینی پایین بیا میگذره خوش بهت زیادی اینکه مثل:من...... هوم من از بهتر کسی
 رد گذاشتم و خجالت خخخخ میکردم کیف بیشتر اون از خودم وگرنه ها میزدم زر چی مث
 دوست اصال خودمه مال چیزش همه خودمه خانوم نچ:سهند(.....بخورین آبشو شما کوزه
 ریز و دیه اینیم ما:سهند....... ها کنی خر بلدی خوب خخخخخخ:من.. ...کاریه دارم
 سرمو کشید دراز کنارم چنددقیقه بعداز سهند....... میخنده چقد امشب عجب.....خندید
 کرد فرو موهام تو سرشو زد گردنم به که طوالنی بوسه بعداز اونم و اش سینه رو گذاشتم
 بلممقا شدم بیدار کسی دست های نوازش با........شدیم بیهوش سریع بودیم خسته چون
 ینکها مثل گرفت دردم اخخخخ گرفتم پام رون از نیشگون یه دیدم و سهند تعجب کمال در
 . .مردم خجالت از خوابیدیم وضعی چه در ما اومد یادم تحلیل تجزیه بعداز نبودم خواب
 کسی خوابیدم چقد وای:من.......پاشی خوای نمی1ساعت خانومی بخیر صبحت:سهند....
 مبل هندس میاد برف داره ببین بیا تعطیله شرکت امروز نه:سهند......ببینه خودمونو نیومد
 میبردم دستمو هی نبودم ببند جا یه برف خوشحالی از که من برگردوند جاش سر هارو
 دازبع میکرد و همینکار اونم  میریختم سهند یقه تو میرفتم و میکردم برف پر بیرون
 کنیم عوض لباسامم خونه بریم آنی:سهند..... پوشیدم روش قرمزمم پالتو مانتوم پوشیدن
 جبع هم ما) بوسیدم لباشو و عاشقتم جون آخ:من.......ای پایه دماوند بریم بچ برو با قراره
 (میبوسیم همو فرط و فرط ها شدیم جلتمنی
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 ........دارد ادامه

 .........دخمال نشه فراموش نظر

 زمین بزارم میکنی کارم چه سهند:زدم جیغ که کرد بلند دستاش رو و من حرکت یه با
 رو منو شم آروم من و بگه سهند که بود کافی همین انگار.....  اروم هیش:سهند....دیونه
 ریمب نمیتونیم امشب آنی:سهند......نشست من جفت اومد خودشم گذاشت نفره سه مبل
 به که وت خطرناکه بریم نمیتونیم بارون این با:سهند.....چرا؟ چیییییییییی:من........خونه
 همینطور.....کردم حلقه دورم دستامو شد سردم لحظه یه اوهم:من.....دادی خبر خانودت
 از و ممیا االن اوممم:سهند......سرده سهند بخوابیم کجا حاال:گفتم میومد دندونام صدای که
 پیدا هم پتو اینجا الخالق جلل. برگشت نو پتو یه با دقیقه چند از بعد بیرون رفت اتاق
 بیهش که کرد نزدیک هم به رو نفره سه مبل دوتا بعد من رو انداخت و پتو سهند.....میشه
 خاموش با همزمان کنه خاموش هارو المپ رفت سهند بود بسته طرفمون چهار شد تخت
 که شد تولید بلند صدای یه و شد هم قاطی برق رعدو و غرش صدای یهو ها المپ شدن
 آنی:کنه پیدا راهو گوشیش نور با میکرد سعی که اومد سهند صدای.......زدم جیغ ترسیدم
 وت خودمو منم.....کنارمه که کردم حس و سهند ثانیه چند از بعد......اینجام من نترس هیس
 گاران سهند..... چسپوند سینش به منو و شد حلقه دورم سهند دستهای انداختم آغوشش
 عادت من آنی:سهند.......بگی میخوای چیزی:من.....نمیشد روش و بگه چیزی میخواست
 ردهس سهند ولی ندارم مشکلی من:دادم جواب گرفتم منظورشو..... بخوابم پیراهن با ندارم
 در و پیراهنش و کرد باز هاشو دکمه حرکت یه با ذوقش سر از هم سهند.....میخوری سرما
 غلطی چه بودم فهمیده حاال انگار.......بغلش تو کشید منو و کشید دراز کنارم آروم بعد آورد
 ای فکر از. بود شیطون سوم نفر تنها اتاق و وضعیت این با هم بغل تو سهند و من کردم
 روف گردنم تو سرشو سهند..... بود حالیش چیزا این دلم مگه ولی بود گرفته خندم خودم
 سهند کردم حس یهو.......میشد مورمورم میخورد پوستم به که هاش نفس از بود کرده
 قشهن چه نیست معلوم ابوالفضل یا میزد برق چشاش میکنه نگام داره و عقب برد سرشو
 یلبا جون به داغش لبای اینکه تا میشد کمتر باهام اش فاصله لحظه هر.......داره شومی
 دستاش گرفت شدت دقیقه چند بعداز میبوسید آروم اروم اولش......بود افتاده من سرد
 تمینداخ من رو وزنشو سنگینی لحظه هر سهند بود گرفته بازی به کمرمو گرانه نوازش
 هبرداشت بوسیدنم از دست دیگه سهند ......من رو اون و بودم زیر کامل من دیگه که طوری
 ریز و بخوابه روت کسی میاد خوشت شنیدم الی از:سهند......... بود لبام رو لباش فقط بود
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 رنگ که فرداست و امروز میگه اون و این به داره بساط در چی هر هم الی این.....خندید
 اینو و بود انداخت گل که صورتی با من......شده زمون آخر دوره نچ نچ بگه سوتینمم و شرت
 هچ رسوندم ارزوش به خانوممو من حاال:سهند.... اوهوم :گفتم داد تشخیص میشد خوبی به
 یسنگین پایین بیا میگذره خوش بهت زیادی اینکه مثل:من......... هوم من از بهتر کسی

 و خجالت خخخخ میکردم کیف بیشتر اون از خودم وگرنه ها میزدم زر چی مث حاال)
 خودمه مال چیزش همه خودمه خانوم نچ:سهند(.....بخورین آبشو شما کوزه در گذاشتم
 و دیه اینیم ما:سهند....... ها کنی خر بلدی خوب خخخخخخ:من.. ...کاریه دارم دوست اصال
 رموس کشید دراز کنارم چنددقیقه بعداز سهند....... میخنده چقد امشب عجب.....خندید ریز

 کرد فرو موهام تو سرشو زد گردنم به که طوالنی بوسه بعداز اونم و اش سینه رو گذاشتم
 بلممقا شدم بیدار کسی دست های نوازش با........شدیم بیهوش سریع بودیم خسته چون
 ینکها مثل گرفت دردم اخخخخ گرفتم پام رون از نیشگون یه دیدم و سهند تعجب کمال در
 . .مردم خجالت از خوابیدیم وضعی چه در ما اومد یادم تحلیل تجزیه بعداز نبود خواب
 کسی خوابیدم چقد وای:من.......پاشی خوای نمی1ساعت خانومی بخیر صبحت:سهند....
 مبل هندس میاد برف داره ببین بیا تعطیله شرکت امروز نه:سهند......ببینه خودمونو نیومد
 میبردم دستمو هی نبودم ببند جا یه برف خوشحالی از که من برگردوند جاش سر هارو
 دازبع میکرد و همینکار اونم  میریختم سهند یقه تو میرفتم و میکردم برف پر بیرون
 کنیم وضع لباسامونم خونه بریم آنی:سهند..... پوشیدم روش قرمزمم پالتو مانتوم پوشیدن
 جبع هم ما) بوسیدم لباشو و عاشقتم جون آخ:من.......ای پایه دماوند بریم بچ برو با قراره
 (میبوسیم همو فرط و فرط ها شدیم جلتمنی

 

 یه بعداز.....کردیم حرکت خونه سمت به خودش ماشین با هم سهند خودم ماشین با من 
 مانتو با پوشیدم تنگ مشکی لی شلوار یه خودمون شور گربه همون ای دقیقه7:دوش
 بین زا میزد برق حسابی و بود مشکی هاش دکمه باسن زیر وجب یه تا کوتاه سفید کشی
 تو از امخصوص بود مشکی و سفید پشمای همه کالهش بر رو دو که سفید پالتو یه پالتوها
 ساده دمیوم پیش کم بود شکلی همین پالتوهام همه میکردم حال یعنی بود نرم حسابی که
 کیمش سفید شال یه کردم جمع باال موهامو برداشتم هم دستکش و گردن شال ست باشه
 رژ و پنکیک ذره یه شامل که ناناز آرایش یه سرم انداختم هم پشمی کاله انداختم سرم هم

 زیپش کنار از مشکی های توپ که پوشیدم مشکیمم چکمه بود مداد و ریمل و صورتی
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 دوش حسابی ادکلنمم با بودم شده خوشگل چه خخخخخخ بود پشمی اونم بود اویزون
 اب همه ما اکیپ شد قرار بیرون رفتم اتاق از گوشیم و ام کوله برداشتن از بعد گرفتم

 هک ریخت پرت و خرت چندتا ام کوله تو جون زهره بودم سهند با منم که بریم جفتشون
 هرهز  با خداحافظی بعداز دادم خبر مامان به کوله شد سنگین خیلی ولی بود چی نمیدونم
 یه.....اشب منو خانوم ویییییییییییییی:سهند............بیرون رفتم سهند کال میس با جون
 دیش ماه چیه خوشگل: گفت سهند.....شدم خوشگل:گفتم کردم ناز براش چشمی پشت
 یاک سهند:من......ها منم میگن که جنبه بی میشد آب قند کیلو کیلو دلم تو......نفسم
 ونهام رفیق از تا چند و دانشگاه های بچه چندتا بعد کامل خودمون اکیپ:سهند..... .هستن
 چندتا بعد به اونجا از رسیدیم قرار محل. به.... اوهوم:من.......میشم نفری61یه جمعا
 بودم ندیده هارو بچه هنوز بود خطرناک جاده چون میکردیم حرکت سرهم پشت ماشین
 سکوت عبدالمالکی صدای ثانیه چند بعداز کرد روشن ماشین پخش و برو دست سهند
 ...... شکست و ماشین

 

♡♡♡♡♡ 

 

 دارمت دوست میخواد دلم تورو من

 

♡♡♡♡♡ 

 

 دارمت دوست میاد بهت هات خنده

 

♡♡♡♡♡ 

 

 دارمت دوست زیاد خیلی تورو من بخوای یکم منو تو حتی اگه
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♡♡♡♡♡ 

 

 اون با میکشی منو داری  دارمت دوست مهربونیات واسه دارمت دوست خوبیات واسه تورو
 .....دارمت دوست کشیات عاشق واسه  چشات

 

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

 حواس و هوش نزاشتی من دل این برای خواست رو تو یهو دلم خاص مخاطب آهای

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

 اینجوریاست عاشقت بگی چی هر قبوله شماست دست اجازه خاص مخاطب آهای

 

♡♡♡♡♡ 

 دارمت دوست میخواد دلم تورو من

 

♡♡♡♡♡ 
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  دارمت دوست میاد بهت هات خنده

 

♡♡♡♡♡ 

 

 دارمت دوست زیاد تورو من بخوای یکم منو تو حتی اگه

 

♡♡♡♡♡ 

 

 اب میکشی منو منو داری دارمت دوست مهربونیات واسه دارمت دوست خوبیات واسه تورو
  دارمت دوست کشیات عاشق واسه چشات اون

 

♡♡♡♡♡ 

 

  حواس و هوش نزاشی من دل این برا خواست رو تو یهو دلم خاص مخاطب آهای

 

 

♡♡♡♡♡ 

 

 اینجوریاست عاشقت بگی چی هر قبوله شماست دست اجازه خاص مخاطب آهای
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 به نگاهش یه من به نگاهش یه و میزاشت عاشقونه های آهنگ همینطور سهند ویال تا 
 با خودشون نیما ویالی بریم بود قرار.... ........................ میکرد زمزمه آهنگ همراه و جلو
 به اه ماشین و بود باز حیاط در رسیدیم که ویال به.........بودن رفته جلوتر ها بچه از چندتا
 با ترهدخ یه یهو زمین رو رسید پام که همین کردم باز و ماشین در.......داخل میرفتن ترتیب
 انتظار ییییییییییآنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی:کشید جیغ و طرفم دوید جت سرعت
 من داشت هم وزنی چه ماشااا شدیم زمین پخش باهم دو هر دختره و من نکشید طول زیاد
 با.....کرد بارونم بوس که میکردم نگاهش شده گرد چشای با همینطور نمیشناختمش که

 و سانیا  شدم بلند کرد کمکم و اومد سهند شد بلند روم از و اومد خودش به سهند صدای
 ریز و سالمی خوبی خواهری سالم:سانیا......نیومده ما با چرا پس وا طرفم اومد که دیدم
 که فهمیدم می خندیدم و بعد تا سالمم که هنو مرسی جون سونی سالم:من......خندید
 وای:دختره اون..........کردم جان نوش ای کله پس یه االنم و میاد بدش سونی بگی بهش
 لشبغ تو و من باز و عزیزم برتری سانیا های تعریف از ببینمت داشتم دوست چقد آنی
 نم خاله دختر میکنم معرفی آنی:سانیا....... میخندیدن ما های ادا این از ها بچه......چلوند
 داد پنچره از نیما........ دادم دست بهش و عزیزم خوشبختم:من.........جون آرزو سهند و
 پرحرف اینقد هم آرزو این ویال سمت افتادیم راه همگی...... سرده هوا تو بیاین ها بچه:زد
 و زسو اون از خبری دیگه بود طبقه دو بود خوشگلی خیلی ویالی........ خورد سرمو که بود
 پسری مهرداد..........شدیم آشنا اومدن زودتر که هایی بچه بقیه با............... نبود سرما
 بزس و رنگ کم آبی ترکیب چشماش بود رسیده خودش به حسابی و هیکلی سن سال67با
 مث هیکل و قد باشه داشته سال60میخورد بهش طاها بعدیش بود پسرا فاب رفیق بود
 انگار هک بود دختری کیانا بعدیش میومد بهش حسابی بود کوتاه که هاش ریش و بود سهند
 هشب میکردی گیر کرم تو آرنج تا بخوره بهش دستت بود کافی اومده آرایش کارخونه تو از

 المس یه بزور عملیش دماغ و شتریش لبای اون با بود سبز موهاش باشه سالش:6میخورد
 بعدی دختر......پیششششش هیشششش میگفت همش خخخخخ زد زور اینقد اونم داد
 چشماش بود عسلی موهاش باشه61 میخورد که ناز خیلی خیلی ی قیافه با دختری یه هلما
 موقع ونهم از بود مهرداد نامزد بود ناز خیلیییی بود سفید بپوستش عسلی از ترکیبی هم

 مو اصال بودن قلو دو که سامیار و سامیا بعد دختر و پسر نشست دلم به مهرش
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 بودن دانشگاه های بچه از که مسعود با بودن خوشگل بود سالشون:6نمیزدن
 ............داشتن تشریف بامزه هم خیلی بود سالش:6مسعود

 

 ایشونم:گفت نیما.......میکرد کار چه اینجا این کردم کپ روم به رو شخص دیدن با اما 
 یشپ.....چطور اا:نیما.....باهم شدین آشنا قبال بله:آیدین....هستن جان آیدین ما گل رفیق
 نیلو که جدیدتون استاد پس ااا:نیما....هستن ما دانشگاه استاد ایشون:گفت کردم دستی
 التح به جمع باز اما کردن تعجب آیدین دیدن با هم دخترا......بعله:من.....آیدینه میگفت
 ........بیاریم در و گرممون  لباسای تا باال طبقه رفتیم  دخترا با.......برگشت عادی

 دارد ادامه

 لی لوارش هلما/بود پوشیده سفید شال و تنگ ای سورمه مانتو و سفید کتان شلوار سامیا
 شلوار ودب پوشیده تنگ قرمز مانتو هم آرزو/بود پوشیده ابی شال و سفید مانتو با تیره آبی
 ودب پوشیده جیغ نارنجی مانتو(خانوم کیانا همون) زره فوالد مادر/قرمز شال و مشکی پا دم
 صورتی شال و مانتو الی...../افتادم رفتگرها این یاد دیدنش با نارنجی شال و شلوار با

 مه شال و ای سورمه مانتو با ای سورمه کتان نسیم/سفید پا دم شلوار یا بود پوشیده
 .........مشکی شلوار  با کرم شال مانتو هم نیلو/رنگش

 گرم کمی داخل هوای بود کرده روشن و شومینه نیما پایین رفتیم و کردیم تجدید آرایشمونو
 وابر براش بشینم کنارش خالی جای برم کرد اشاره من دیدن با سهند........بود شده تر

 عنیی) دیگه سمت کرد روشو و ورچید لباشو بعد کشید هم تو اخماشو نچ یعنی که اومدم
 ارشکن برو) کنم کار چه باید االن خو(کرد قهر شویرت ببین آنی خاککککککککککک

 لقح تو تا و بودین هم جیک تو جیک دیشب چطور پس اا) نمیشه روم آیدین جلو(بشین
 فتمر  کنار گذاشتم و خجالت.....کنی نگاه چیزا این نباید تو وجی سرت تو خاک(رفتین هم
 میکنه هاشار  سهند به و میخنده ریز ریز که آیدین به افتاد نگام قهره واقعا اینکه مثل سهند
 تکون ذره یه از دریغ دادم تکون بازوشو ....گرفت خندم خودمم
----------:سهند.......عشقم:من.......------------:سهند......سهندم:من.......خوردن

 دلم عزیز:من......------------:سهند.......عمرم:من......---------:سهند........نفسم:من.....
 باز اخماشو دستام با بود کرده اخم هنوز کرد نگام و برگردوند سرشو........ببین منو
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 اومد کش لبش و زد ریزی بوسه که لبش سمت بردم دستم بعد.....کردم
 سهند:گفت که اومد میالد صدای ....زد چشمک و آشتی:سهند......آشتی:من....خخخخخخ
 مبل وت سهند.......کنون آشتی مناسبت به میچسپه هوا این تو بیار قهوه و چایی برو پاشو
 مجددا لطفا باشد نمی دسترس در نظر مورد ی گرامی؛شماره مشترک:گفت و رفت فرو
 فرو مبل تو بیشتر باز سهند......بکش خجالت پاشو سهند ا:میالد......نفرمایید گیری شماره
 دز  لبخندی میالد.....دیگه مرد:گفتم و کردم نگاش من........فشرد هم رو هاشو چشم و رفت
 و پام دبع براش انداختم باال شیطنت رو از آبرویی من....بیار خودت پاشو اجی پاشو: گفت و
 هشبک در عمرا شما نظر مورد گرامی؛شماره مشترک متاسفانه:گفتم انداختم دیگری رو

 ما های کل کل به ها بچه.....بگیرید تماس قبلی ی شماره همان با باشد؛لطفا موجود
 به و شد بلند خودش بعد کرده جور هم مثل رو تخته و در خدا:گفت الی.... میخندیدن
 ااون رفتن با رفت همراهش بده نشون خودی اینکه واسه هم مرشاد رفت آشپزخونه سمت
 با شادمر  دقیقه چند بعد.......خنده زیر زد پقی بعد کرد نگاه من به و کرد باز چشاشو سهند
 یکک سینی یه با پشتش هم الی...اومد سالن به بود چای و قهوه محتویات که سینی یه
 ههم  بازی برف بریم اومده بند برف ها بچه:گفت سامیار کیک و قهوه خوردن بعد.....اومد

 بیرون رفتیم همگی دستکش و گردن شال و پالتو پوشیدن بعداز کردن اعالم موافقتشونو
 یه هک میکردم نگاه و رفتنش گرفت فاصله ازم و خورد زنگ گوشیش که بود من کنار سهند
 نامردش خود کار میخنده ریز ریز که دیدم و ارزو صورتم تو خورد  اومد راست برف گلوله
 در بازی دلقک وسط اون که گرفتم نشونه مسعود سمت و کردم درست گلوله یه منم بود
 ....میزدیم و میخوردیم بود ما بازی برف آغاز این و نیشمنگاهش تو خورد میورد

 سهند اختیماند عکس کلی و کردیم درست بزرگ خیلبییییییییییی برفی آدم یه هم سر آخر 
 خیلی-------افتاده اتفاقی عزیرم:پرسیدم ازش تهران برگرده باید گفت گرفتن عکس بعداز
 و پیشم اومد آیدین...... رفت کرد خداحافظی اومدهو پیش براش کاری:داد جواد سرد
 لیع کوچه به زدم خودمو ترسیدم میگرن مچشو که کسی مثل......داری دوسش خیلی:گفت
 و زد پوزخندی ایدین.....نمیشم متوجه میگین؟ و کی:گفتم برم قربونشون دوستان و

 برق زا:گفت زد خوشگل لبخند یه......نیست معلوم چیزی هنوز:من...... میگم و سهند:گفت
 جواب دستپاچه که کردم نگاش(خواهری) .... خواهری شی خوشبخت ایشاا معلومه چشماتو
 کرد زمزمه آهسته بعد ندارم ابجی من بشی آبجیم دارم دوست میدونی خب خب داد
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 بود داده سفارش مخلفات و جوجه قبل از نیما که و ناهار.......شنیدم من ولی(دورازجونش)
 .......بود خالی خیلیییییییییی جاش نبود سهند که حیف چسپید حسابی خوردیم

 

 

 وت برم که کردن اصرار اینقد نسیم و میالد کنیم حرکت تهران سمت به میخواستیم
 ندادم بهش دست من ولی میداد دست بهم بودن مزاحم حس من ولی ماشینشون
 انگار که میالد میاد من با خانوم آیناز تنهام من:گفت رسید دادم به آیدین.خخخخخخخ
 راریف یه آیدین ماشین کردیم حرکت ماشین آخرین ما شد راضی آخر ولی نبود راضی دلش
 نداری لیمشک برم دیگه مسیر یه از میخوام گفت آیدین که بودیم مسیر تو بود براق مشکی
 توجهم کسی.ندارم مشکلی نه:گفتم و کردم اعتماد آیدین قاطع لحن به اما ترسیدم اول ...؟

 هوی اومد چشام جلو خوابم تکراری های صحنه که بودیم راه اواسط.........بود نشده ما غیبت
 صالا کشید آغوشش تو منو و زد ترمز سرعت با آیدین. باش مواظب داداشی:گفتم زدم جیغ
 هک یکم......جونمه از میکردم احساس چون است غریبه یه آیدین نبود مهم برام موقع اون
 چی بگی میشه آیناز:آیدین .....داد دستم معدنی آب بطری یه آیدین شد خوب حالم
 براش میدیدم خوابم تو که و چی هر پس حرفام گفتن واسه خوبی موقع----------؟.دیدی
 یادت ات گذشته از چیزی تو آیناز:پرسید ازم بود فکر تو عمیقا آیدین کردم تعریف
 رفیح مسیر باقی دیگه سراغم میاد خوابا این دیدم رو تو که روزی از فقط نه:گفتم....میاد
 ارهد امکان یعنی!!!داداشی باش مواظب گفتم من رفتم فکر تو..... نشد بذل و رد بینمون
 االح تا اصال!نگفتن؟ چیزی بابا مامان چرا پس نداره امکان باشه؟؟؟نه من داداش آیدین
 داریم اسمی تشابه حتی و منه شبیه آیدین درسته!نمیزنه حرفی ازش کسی بوده؟چرا کجا
 خونه از مامان شم پیاده میخواستم وقتی خونه رسوند منو آیدین ........نمیشه دلیل این اما
 رپ چشماش که آیدین متوجه رفت گرفت ماشین خیابون سر و نبود ما متوجه بیرون اومد
 رو گذاشت و سرش شد منصرف راه وسط اما دستگیره سمت رفت دستش شد اشک
 ....برم کرد اشاره و داد تکون سرش فقط خوبه حالت:گفتم ترسیدم......فرمون

 دارد ادامه
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 (بوس بوس دارم دوستتون میکنن دنبال رمانمو که ممنون گلم دوستای)

 هندس از اومد گوشیم اس ام اس صدای که بودم کشیده دراز تختم رو لباسم تعویض بعداز 
 براش بودم ناراحت خیلی دستش از.... گذشت خوش آیدین آقا با:بود نوشته کردم بازش بود
 تمبرداش خورد زنگ گوشیم....تهران رسیدیم زود که حیف خیلیییییییییی آره:نوشتم

 وت مگه:من..... .میبینی بد نرو راه من اعصاب رو آنی آره گذشت خوش که ا:سهند......بعله:
 جمع اون بود من از تر مهم ها اومد پیش برات مهی کار چه ببینم اصال....داری اعصاب هم
 تو ودنب پیششون نامزدشون که هلما و نیلو و نسیم الی مثل داشتم دوست اما نبود غریبه
 اومد پیش واسم کار:سهند......تهران اومدی کردی ولم کردی کار چه تو ولی بودی هم

 و گوشی...کن صب آنی آنی:سهند....بای باشه هه:من.....باشم تو دل ور همش که نمیتونم
 از(کشت حجله دم باید رو گربه) افتادم جمله این یاد یهو آورده در دم من واسه کردم قطع
 با بود شب6:ساعت...... برگشتم اتاقم به دوباره شام خوردن بعداز گرفت خندم خودم حرف
 ات زده زنگ صدبار سهنده باز اه خورد زنگ گوشیم که میکردم گردی نت داشتم تاب لب
 در تو..ت:من.....دارم کارت خونتونم جلو بیا آنی:سهند.......بله:دادم جواب.......حاال
 چه اینجا شب موقع این پوووووووووف.........کرد قطع و  منتظرم:سهند......مایی؟؟..خونه
 لباسم...... خیابون کنار دیدم و سهند ماشین کشیدم رو پرده پنجره کنار رفتم.....میکنه کار
 هم دسفی کوتاه آستین بولیز یه بود بغلش طوسی های خط که مشکی وررشی شلوار یه
 اه المپ سرم انداختم هم شال پوشیدم مشکی پالتو یه سفید سوییشرت با بود روش
 کردم ورعب سالن از پایین اومدم ها پله از تاتی تاتی خوابن بابا مامان یعنی این بود خاموش
 سبا مثل گویان الله بسم  بشم رد چطور تاریک حیاط این از من جا سخترین رسیدم حاال
 اه) تو دادی گیری چه دهنتو ببند(میکنه پرواز اسب مگه) کردم پرواز

 سریع ترس از و کردم باز و حیاط در.....میششششش(ایششششش.......)عمته(گاومیش
 کرد نگاه بهم کرد بلند سرشو در صدای با بود فرمون رو سرش سهند.....ماشین تو پریدم
 باال صدامو نداد جوابی......میبری کجا داری منو:من.......کرد حرکت و زد استارت بعد
 سهند......ی؟...ر..ب...ی..م... ا..ج...ک...و..ن...م...م...گ...ی... م....م....ر...ا...د:بردم
 اب و گذاشت بود دنده رو که دستش زیر بعد بوسید و لبش سمت برو گرفت دستمو
 نروش و ماشین پخش برد دست و میفهمی هیششش:سهند........میکرد نوازش انگشتش
 ......ها میشه چیزش یه این کرد
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 بمون پیشم بمونم امشب میخوام

 

  بمون پیشم بخونم امشب میخوام

 

 بمون پیشم تنها؛تو عاشق این جون بخونم عاشق شعرای تو واسه

 

 بگم؛عاشقم که جز نمونده واسم چیزی منم مجنون دونه ؛یه تویی دختر دونه یه

 

 میگم؛عاشقم بازم جونم به بالت و درد منم یارت دونه ؛یه تویی یاسم دونه یه

 

☆☆☆☆☆☆ 

   لمد پیش بمونی میخوام اینکه توهه مال هم شکسته دل توهه؛این مال میزنم که حرفایی
 توهه منه؛کاره حرف

 

  عاشقم بگم؛ که جز نمونده واسم چیزی منم مجنون دونه ؛یه تویی دختر دونه یه

 

 عاشقم میگم؛ بازم جونم به بالت و درد منم یارت دونه ؛یه تویی یاسم دونه یه

 

  بمون پیشم بمونم امشب میخوام
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  بمون پیشم بخونم امشب میخوام

 

  بمون پیشم تو تنها؛ عاشق این جون بخونم عاشق شعرای تو واسه

 

  عاشقم بگم؛ که جز نمونده واسم چیزی منم مجنون دونه ؛یه تویی دختر دونه یه

 

 عاشقم میگم؛ بازم جونم به بالت و درد منم یارت دونه ؛یه تویی یاسم دونه یه

 

 ....دارد ادامه

 

 (بوس بوس دارم دوستتون خیلیییییییییییییی بدین نظر دخمال)

 پول اه میلیارد بحث میومد گیرم خوبی سودی بستم داد قرار فرانسه های شرکت از یکی با
 ببینه منو امروز حتما باید که زد زنگ (شریکم)سماواتی آقای زدن ایران تو شبعه یه اونا.بود
 خانوم هم حاال برگردم و بزارم تنها و آنی شدم مجبور کرد تهدیدم اون اما اوردم بهونه اول

 ودب همراهش که جوونی دختر متوجه رسیدم سماوات آقای با قرار سر وقتی. قهره کوچولوم
 تمیخواس جورایی یه یعنی بود(دخترش) مارال با شدن آشنا واسه مالقات این گفت شدم

 میخواست همش همراهمونه پدرش انگار ن انگار که هم دختره این من ریش به بچسپونه
 ی دختره نمیکنم حسابش هم آنیمو موی تار به من بود کرده ام کالفه بزنه الس باهام
 .........ایکبری
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 صبیع خیلی اومده آیدین با آنی که گفت اون اما بیاره خودش با و آنی بودم سپرده میالد به
 یدهم محلشون کوچولو یه حتی آنی که پسرایی رو ها تازگی کشیدم داد چقد سرش و شدم
 ارمبی در دلش از باید جوری یه رفتم تند باهاش.پوففففف(عشقه اثرات) میشم حساس
 کردم حرکت تهران بام سمت به شد سوار اینکه بعداز و خونشون در رفتم همین واسه
 نشون ود تیر یه با میخواستم نمیکنه نگامم حتی خخخخخخ بود پر توپش حسابی عشقم
 هی معلومه که اینطور مارال بابای آخه کنم خواستگاری ازش هم بیارم در دلش از هم بزنم
 مناسبه سنمون دیگه االنم بدم دست از و آنی نمیخوام منم و دیده برام هایی خواب
 این نمیاد خوشم زیاد سن با ازدواج من چون ها بچه=ana) سالشه8:هم آنی سالمه60من
 -----------------------------( کمه سنشون داستانم های شخصیت که شد

 واسه بود6:01:ساعت شد پیاده اونم شد پیاده گفتم آنی به رسیدیم ساعت نیم بعداز
 ودب هم نیمکت یه و بود شده درختکاری پرتگاه کنار میشد دیده آدم توکی و تک همین
-------------------- نشست کنارم حرفی هیچ بدون بردم نیمکت سمت به و گرفتم و دستش

-- 

 رکا فشار میخوام معذرت باشی ناراحت دستم از داری حق و رفتم تند میدونم عزیزم:من
 -------باشه خانومی ببخش منو دارم دوستت خیلیییی بخدا کن کم در رومه

  -------------------:انی

 

           قم؛نفسمعش:من 

 

    -------------------:آنی  

 

 یاینجور  بیارم در خانومم دل از بلدم خوب من ولی میکنی صبح تالفی داری نفسم: من  
 ----------ببین
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 یب که منم کرد همراهیم ثانیه چند بعد اما شد شکه شد لباش قفل لبام که کرد نگام
 کردم صورتم مهمون محوی لبخند شدم جدا ازش خحخخ  جنبههههههههههههه

 .....آشتییییی:گفتم

 نای از آقا نه بکشی داد سرم که ام گزینه اولین من بود روت کار فشار هروقت یعنی:آنی
 اون ونتقرب الهی:من.......بابام حتی نکرده رفتار باهام اینجوری کسی تاحاال من نیست خبرا
--میکنه وردبرخ صمیمی اینقد تو با چرا ببینم اصال کردم پیدا حساسیت آیدین رو بشم دلت

 اینجا تا میفهمی شد معلوم چی همه هروقت سهند نرو قضاوت به طرفه یه:آنی  --------
 وکیا قرارامون رو نشو حساس دیگه حدسه یه فقط این باشه داداشم آیدین ممکنه که بدون
  ----------بگی تو هرچی عزیزم باشه:سهند........

 دارد ادامه

 

 مبارک تولدت واسم دستتتتت دستتتتت جیغغغغغغ حاال هاااااااااااااااااااا تولدمه فردا دخمال)
 این هدیه یه واسه خودتون کردم شوخی خخخخخخ نره یادتون کادوها فقط بخونین

 (بوسسسسسسسسس

 سهند

 

 و بودم خریده که سفیدی حلقه جعبه زدم زانو پاش جلو رفتم نبودم چینی مقدمه اهل
 نمیومد خوشم آبی چشم دختر از اوایل:گفتم جلوش گرفتم کردم بازش بیرون آوردم
 پا مبه دیگه دخترای برخالف و میدادی مو جواب همیشه که بود این دلیلش شاید نمیدونم
 چشمای اون میخواستم همش نشست دلم به شیطنتات کم کم رفت و رفت اما نمیدادی
 دسهن من االن و کردی اعالم بس آتش چون ازم نمیومد بدت انگار هم خودت ببینم و آبی
 ازدواج من با خانوم آنی شدم مغرور و شیطون دختر اون ی شیفته و عاشق ساله6 راد

 میکنی؟؟

 

 نهههههههههههه: آنی
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 آرهههههههههه:من

 

 نههههههههههه:آنی

 

 واقعیته خخخخخخ:من

 

 نگر  پرست آفتاب مثل باید نه نه بکشم خجالت باید من االن:گفت و ورچید لباشو آنی
 تنیس نیاز اینا از کدوم هیچ فسقلی:من  -----------هوم کنم غش باید اصال یا کنم عوض
 گفتم کردم اخم یه ----------- چی بگم نه اگه و:آنی ----------کن تمومش و بگو بله فقط
 ----------مهربونم خیلی من چون باشه اوممممممم:آنی ---------- خودته دست مگه
 ------------- خوشگلم خیلی و:آنی ---------------- خیلییییییییییییییییییییی:من
 ---------------- زشتی خیلی تو اینکه و:آنی ---------------- خیلییییییییییییییی:من
 فتمر  ----------انداخته دست و منو میخندید ریز ریز که کردم نگاش خیییییییییییل:من
 دست منو دیگه حاال:من ---------- میکرد جیغ جیغ که چرخوندمش خودم دور کردم بغلش
 چیز بگو کردم غلط بگو:من -----------پایین بزارم سهند وای:آنی -----------ها میندازی
 دستش که چرخوندمش دوباره ---------------خوردی چیز کردی غلط:آنی ------------خوردم
 تیر  بلده من ضعف نقطه خوب هم فسقلی این گردنم تو کرد فرو سرشو و کرد حلقه دورم و

 یاد ویه پام رو هم آنی نشستم نیمکت رو رفتم گلوم زیر بوسه یه زد هدفش به هم بعدی
 هآر  هااا:من --------------کردی گم چیزی:آنی -------نبود جیبمم تو نیست که افتادم حلقه
 هباش اومده یادش چیزی اینکه مثل بعد کرد فکر یکم شد بلند آنی یهو نیست حلقه
 و ودهب حلقه پایین اون شد پرت براق چیز یه میچرخوندی منو تو بگو پس سهند وای:گفت
 بله جواب دیدی آنی بخندی آب رو:من --------------- خندید غش غش و گرفت دلش بعد
 یخواستگار  میخواستیم مثال -----------------رفت دادی  فراریش هم حلقه هیچ نگرفتم که
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 حرکت خونه طرف به و خونشون رسوندم و آنی که بود شب نصف 6 ساعت.خخخخخخ کنیم
 -------- کردم

 باال دستا نمیاد دستا صدا آخریا اون بده قرش بیا حاال دست دست دخمال)
 (مبارک تولدم هورااااااااااااااااااا جیغغغغغغغغغغغغغغ

  آیناز

 

 وت چقد سهند طفلی میگیره خندم میوفتم یادش که هنوزم میگذره شب اون از ماهی یه
 زرو چون حلقه شدن گم سانسور با البته) کردم تعریف و چی همه دخترا به خورد ذوقش
 قول به باالخره اینکه از کردن ذوق کلی هم اونا( برام خرید ناناز حلقه یه آقامون بعدش
 هی اینا و کردن پاره تکه تعارف بعداز و ای تله چه اونم خخخخخ دادم تله به دم خودشون
 همیشه مثل.گفتن تبریک و کردن لطف مجانی شام از وبعد انداختن پاچمون تو شام

 یرئیس زن کردین فکر چه هاها بکشه عشقم هروقت بخواهیه دل هم شرکت میرم دانشگاه
 بهwcتو شما که وقتی(ندارم خبر من که شدی سهند زن کی تو اوهوک) گفتن چیزی

 از مکال رشته تا گمشو برو هم حاال میگم راست که معلومه(ها میگی راست اا)سرمیبردین
 .......نپریده دستم

 شبعه زا یکی بررسی برای قراره بابا شد گرفته حالم حسابی که داد بهم خبری بابا دیشب
 هم نداره بابا دوری طاقت خانوم مامان چون بره هست لندن تو که اش کارخونه های
---------یهیییییییییییییی غریبی هی بوغغغغغغغ که منم بره که بابا کول رو انداخت خودشو

-- 

 

 هگرب بعداز حموم کردم شوت خودمو. ..... دیگه ساعت یه یعنی بود عصر2پروازشون ساعت
 مپاد شلوار کردم هم ناناز آرایش یه و بستم باال کلیپس با کردم خشک موهامو کردن شور
 هم بود توش قرمز های رگه که مشکی شال قرمززززززز چسپان کوتاه مانتو با مشکی
 دوش حسابی ادکلنم با سانتی8پاشنه های کفش با پوشیدم مشکیم پالتوی سرم انداختم
 به سهند الهی شدم خوشمل چه جووووووونم ای کردم خودم به آیینه تو نگاه یه گرفتم
 خونم سقف) وجی مرگته چه(ااااااااخ)کنم گیر گلوش تو خوشگلم بس از قربونم
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 مهه محترم های خواننده) نکنی مسخره منو اینقد بشکنه پات و دست ایشاا(ریختتتتت
 تو دست به چمدون آماده بابا و مامان پایین رفتم گوشیم و کیف برداشتن بعداز(ایشاااا:باهم
 .ووووفپو خارج ولی هیچ بودن ایران تو ندارم دوریشونو طاقت من واییییییییی بودن سالن

 

 شستهن عقب هم مامان جلو بابا داشتم تشریف شوفرشون منم بریم بابا پرادوی با بود قرار
 مراقب میکرد سفارش سره یه فرودگاه تا کردیم حرکت که خونه از هم ما مامان این.بود
 دانشگات کن قفل رو خونه در نخوری زیاد بیرون غذای نباش تنها خونه تو باش خودت
 بگه چیزی اینکه از قبل کرد شروع باز مامان کنن حرکت میخواستن وقتی.....و نمونی خواب
 برام همه دل که کردم گریه اینقد فرودگاه تو.....رفت سرم گفتم براش حفظ از رو همه
 از اینطور زد سرم به فکری یه.......  .   شد بلند اینا مامان پرواز نبود خودم دست شد ریش
 کی زا فینننن:من..... .عزیزم جانم:الی.....    بوق بوق......زنگیدم الی به میام در هم تنهایی
 بخوره جانت من؛خخخخخخخ...... جان آنی خوبم منم:الی.......میزنی حرف آدم مثل حاال تا
 خاکککککک هییییی:من......میرسونه سالم هم مرشاد هعهعهعهع:الی........مرشاد سر تو

 خبه خبه:من.......مرگت خبر گفت یواش بعد آرههههههه:غرید الی.......... پیشته مرشاد
 عمو و هخال پس خبره چه بگیر تو بینی آب اه:الی...... .دعوتین فیییییین ما خونه همه شب
 باز و فینننن میان دیگه هفته دو لندن رفتن بابا و مامان :گریه با من......... کجان
 ......اودافس باشه :من.......باش منتظرمون شب عزیزم باشه: الی........گریه

 

 

 

 منننننننننننننننننن االن

 

 الیککککککککککککک بدون
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 نظرررررررررررر بدون

 

 اینجاااااااااااااا

 

 خونهههههههه ببخشید ننننه مستراح تو

 

 تنهااااااااااااا

 

 نشستمممممممم

 

 راهتونممممممممممممم به چشم

 خواهشششششش نظرررررررر الیکککککککک

 لندب ام کله از دود رسید حسابش موقع وقتی. خریدم پرت و خرت عالمه یه فروشگاه رفتم
 .هزارتموننننننننننن011شد

 

 ادمد مرخصی خانوم زهره به کردم حرکت خونه سمت به ماشین تو خریدها گذاشتن از بعد
 بارو لحظه همون خواسته خدا از اونم پیشش شیراز بره بود کرده زایمان دخترش طفلک
 ..........رفت و بست و بندیلش

 

 اب داشت طالیی باریک زنجیر کمرش دور و بود ساده که مشکی قرمز چسپان تونیک یه
 قرمزم شال گذاشتم ازاد دورم هم اش بقیه ریختم فرق موهامو پوشیدم مشکی ساپرت
 کمی عالیه چی همه اومممممممم کشیدم هم چشم خط و ریمل با قرمز رژ سرم انداختم
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 قرمز های صندل(ن شده ای عقده) فرستادم بوسی خودم برا بعدش زدم خودم به عطر
 وشگلخ تو بابا شد شروع خودشیفتگیش باز بابا ای) شدم جیگری چه پوشیدم مشکیمم
 بابا برو(هکن قبول کی نکنم قبول من) داری قبول خودتم ببین چی پس( دریایی پری تو بابا
 جلوگیری اعثب اف اف صدای--------- ها میزنمت(توییییییییییییی)ریختتتتتتتتتتتت بی

 دایص.مونگوال اون جز نبود کسی شد باز تیکی صدای با در  ...  شد وجی و من بین جنجال
 مینز  پخش و رسیدن باهم نفرشون سه هر که گذاشتن مسابقه که میومد جیغشون جیغ
 الی قطف میزد بال بال زیر اون نیلو نسیم رو هم الی نیلو رو نسیم بعد بود زیر نیلو شدن
 اربی سوزن و نخ برو وجی ترکید زیر اون مردم بچه کنم فک خخخخخ میکرد حال باال اون
 هندس وجی کن خوشگل برو هاست بچه مال قهر نچ نج(قهلم باهات من نموخام) بزنم بخیه
 مه وجی این شد خر چه دیدین خخخخ(بای بای رفتم من پس) بوخدا(بوخدا بوگو) میاد داره

 . کنم اختالط باهاش بعدا داره خاطرخواه

 شد له زیر اون نیلو شید بلند بسههههههههههههههه:من

 

 سالااااااااااااام:گفتن باهم و وایستادن ردیف به شدن بلند سریع

 

 تو بیاین سالم:من

 

 بدو نم کردن دنبالم ببخشید ن کردن رم تاشون سه هر یهو باریدمی شیطنت چشاشون از
 تنانداخ گیرم باالخره که چرخیدیم سالن دور اینقد کصافطا میدویدن اسب مثل بدو اونا
 خدااااااااااااااا یا خوابوندنم سالن کف

 

 اوردن هجوم یهو....کردین فرار وحش باغ کدوم از کردین پاره افسار کردین رم چتونه:من
 میکردن مالیم تف بیشتر حاال بوسید به کردن شروع و صورتم سمت
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 هاااااااا عجوزه کنینننننننننننننننن ولم ها دیونه وای:من

 ناگوشب تا باز های نیش با شون تا هرسه کردن آبلیموم اینکه از بعد بگیرین دهنتونو آب
 .....  میکردن نگام

 

 .. .نقطه سه..خاصیت بی انگالی ایشاا من؛بمیرین

 

 نیلو دیش خوشگل بس از:گفت نسیم ادامشو کنیم کنترل خودمونو نتونستیم معذرت:الی
  ...... .بخورتت میخواد دلش آدم:داد ادامه

 

 سنگینه خیلییییییییییییییییی:من

 

 خنده زیر زدن خیلیییییییی آرهههههههههههه:تاشون سه هر دخترا

 

 (خورد هم به حالم اه) کردم درست دوباره توش ریدن دخترا که آرایشمو

 

 سفید تونیک الی میکرد فرق رنگاشون فقط بود من مثل هاشون تونیک نیلو و نسیم و الی
 و مشکی اپرتس با آسمونی آبی تونیک نیلو/بود پوشیده مشکی سفید شال با مشکی ساپرت
 بنفش کیمش شال و مشکی ساپرت با بنفش تونیک هم نسیم/بود پوشیده مشکی آبی شال
 /بود پوشیده

 خخخخ بودیم شوهرامون منتظر خوشمل همگی

 

 .... .دارد ادامه
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 دهن ویژژژژژژژژژژژ خوردم سر ها نرده رو از بودم باال طبقه من اومدن پسرا بعد ساعت6
 احوال و سالم باهاشون(رفت داشتی که آبرو ذره یه همین خاککککککک) بود باز پسرا
 !!!!!!!بزنید حدس کسی بغل تو رفتم کردم حس لحظه یه کردم پرسی

 

 جدا زما سهند میالد و نیما مصلحتی سرفه با(اوققققققققق)عشقمممم جز نبود کسی ها ها
 میخندید ریز ریز و بود افتاده مبل رو که مرشاد شد

 

 ¿خانواده ام آی ها نشسته خانواده اهم نیما؛اهم

 

 بود شده تنگ دلم ام آی کرد اشاره من به زنم ام آی:سهند

 

  فراوونه هم متاق اتاق اینجا داداش باش راحت:مرشاد

 

 نکشیده اونجا به کارمون هنوز نه کوفتتتت:سهند

 

 بود گفتن ما از:نیما

 

 کرد جانش نوش گردنی پس یه و داری لطف:سهند

 

 نبالد شستم هارو میوه من بیاریم و پذیرایی وسایل رفتیم هم الی و من نشستن ها بچه
 . ریختمی قهوه هم الی گشتممی چاقو و بشقاب
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 کرد اشاره سهند به و دریاب و پسرک دخترک هی:الی

 

 

 گاهن  بود گرفته قابشون مامانم و بودم شده بزرگ پله پله که من بچگی عکسای داشت
 وشگلخ بابا تریپ بابا شده خوشمل چه جووووووووونم ای:گفتم کردم نگاه و تیپش میکرد
 هلو بابا

 

 ها بودی بغلش تو االن همین کن جمع خبه خبه:الی

 

 حسود ایششش:من

 

 دخندی غش غش بعدش میترکونیم الو شوهرم پیش میرم االن حسودی و من باو برو:الی

 

 پیراهن هی بخوره جر وسط از میخواست که تنگ سفید شرت تی با بود پوشیده مشکی جین
 که بود یدهپوش هم مشکی پالتو بود گذاشته باز هاش دکمه بود پوشیده بلند آستین مشکی
 مشکی اسپرت های کفش با آورده درش االن

 

 

 بازی مسخره کلی با و دادیم سفارش مخلفات با برگ کباب و شیشلیک و جوجه شام
 بازی حکم پسرا بودیم نشسته سالن تو رفتیم کردیم جمع دخترا کمک با و میز خوردیم
 رو اونا و میخوردیم بود تخمه و پفیال و پفک و چیپس شامل که خوراکی هم ما میکردن
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 بعداز نهک راهنماییش رفت نسیم دستشویی بره میخواست میالد اینکه تا میکردیم تشویق
 کردیم هم به نگاه یه ترس با همه اومد اف اف صدای مین7

 ....غوال نره این این با سرم بریزم خاکی چه حاال آرشه دیدم رفتم

 

 حاال دمیال پیش دستشویی تو کردیم شوتش هم نسیم اتاق تو کردیم شوت رو تا سه اون
 ..... میکردن غلطی چه تو اون داند خدا

 

 ....میوردم در بازی ضایع چه من حاال تو اومد آرش گذاشتم باز و در

 

 خوبی عزیزم سالم(خنده) ههههههههههههه:من

 

 داشتی مهمون خواهری مرسی:آرش

 

 بودن دخترا آره هههههههه:من

 

 میاد مردانه ادکلن بو میکنم احساس:گفت کشید بو آرش

 

 هوس نسیمه ادکلن بو این آرش آقا ن هههههه: گفت میکشید بو خنگا مثل که هم الی
 است حامله اینکه نه بزنه مردانه ادکلن بود کرده

 

 اومد دستشویی تو از خنده صدا یهو
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 میخوردیم در جور وا جور های صدا نکنه شک آرش اینکه واسه ما

 

 بود افتاده میز وسط که کرد اشاره مرشاد کفش به و کیه کفش این راستی آهااااا:آرش

 

 نیلوحان؟؟ نه مگه هست نیلو کفش این این ها چیزه اااا:من

 

 بابامه کفش پوشیدم اشتباه شد ای عجله آره ها جاااااااااان: نیلو

 

 آخخخخخخخخخ:اومد صدا اتاق تو از یهو

 

 بود کجا از این سرم تو خاک وای

 میکرد نگاه منو سوالی آرش

 

 

 کنه زایمان میخواد نسیم نکنه ببین برو خواهری الی:من

 

 ن یا بزاد میخواد نسیم ببینه رفت مثال و گرفت دندون به و لبش الی

 

 بود مرد صدای این ولی:آرش
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 گرفته صداش بود خورده سرما یکم نکه داداشی نه:من

 

 ن یا تنهایی خوبه حالش ببین برو گفت مامان ابجی آها:آرش

 

 برسون سالم هستن ها بچه ن عزیزم مرسی:من

 

 بای عزیزم باشه: آرش

 

 بای هههههه:من

 

 دارد ادامه

 

 

 الیکککککککککککککککککک

 

 نظرررررررررررررررررررر

 

 بوسسسسس بوسسسس نشههههههههه فراموش

 یتعریف که میالد و نسیم حال بیرون اومدن مخفیگاهشون تو از همه ها بچه رفت که آرش 
 خحخخ نداشت
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 ن کردم مردونه عطر هوس ها ام حامله من که:گفت من به شاکی نسیم

 

  خاله فسقلی اوخی:من

 

 کوفتتتتتتتت:نسیم

 

 جان نوش:من

 

 بود کی آخ صدا اون:گفتم پسرا به رو

 

  میورد در بازی وحشی تو اون(بود منظورش نیما) گاو این:گفت سهند

 

  زدم کجات مگه نیار در باز کولی حاال:گفت گرفت ژستی نیما

 

 زدی کجا بگم همه به میخوای:گفت برداشت خیز سهند

 

 کار هچ وسط اون کفش لنگه اون زدین همدیگه کجای فهمیدیم بابا:گفتم بود گرفته خندم
 میکرد؟؟
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 خخخه گفتم دروغ چقد میوفتم یادش وقتی وای امشب شد شبی چه خنده زیر زدن همه

 

 ببینیم ترسناک فیلم شد قرار مرشاد پیشنهاد به

 

 فتج کنار کی هر بود چی از دیدنمون ترسناک فیلم بود کم آبمون بود کم نونمون خدا وای
 میدادم فشار کوسن بجای و زدم چنگ و سهند بازو اول همون من بود نشسته خودش
 وی تی به زدیم ذل و کردیم خاموش رو ها المپ

 

 تا اما داشت وجود طال های سنگ زیادی خیلی مقدار کوهی یه تو) بود قرار این از داستان
 دو و زن یه حاال میکرده مراقبت اونجا از اژدها یه چون برنگشته دیگه بود رفته کی هر حاال
 بود وحشتناک و ناک خطر خیلی که جنگل اون از مرد یه کمک به بچه پسر دوتا و مرد

 ودشخ بعد فرستاد پایین به ارتفاع از اونا ی همه به بود راهنما مثال که مرده اون گذاشتن
 و غاره همین تو االن اژدها اینکه از خبر بی ولی باال بیان نتونن اونا دیگه که کرد ول و طناب
 اژدها برگرده خواست که همین مرده(میکنه پرواز که بود اونایی از اژدها) طرفش میاد داره
 از که بعدهم نبینه رو اونا اژدها تا شدن قایم غار تو نفر7اون رفت و گرفت دهن تو اونو
 آب وت گذاشت پاشو بچه پسر ریختن هاشون کوله تو طال مقداری شدن مطمئن اژدها رفتن

 شتبردا یکیش اون شکسته یکیش تخم دوتا دید کرد نگاه شکست چیزی کرد احساس
 مشه که باریک خیلی تونل یه از اونا گذاشت پشتیش کوله تو نبینه کسی که طوری
 هک اتفاقی کردن عبور وحشتناک جنگل همون از باز اونا کردن عبور بود توش آب جریان
 وابیدنخ پناهگاه یه تو همه وقتی شب بود اونا دنبال بچش بخاطر اژدها افتاد میافتاد نباید
 جبتع کمال در کرد باز رو کوله در کرد تعجب میخوره تکون بچه کوله دید باباش دوست
 صبح. شهرشون ببره نمونه واسه گرفت تصمیم بیاد تخم از داره سعی که دید رو اژدها بچه
 رزی چیزی کردن حس که بودن آب وسط قایق با میکردن عبور دریاچه از باید مسیری یه
 بچشو اژدها بودن فهمیده همه کرد موجی رو دریاچه آب اژدها اما زدن پارو تند تند قایقه
 نبود راضی مرده ولی برگردونه بهشون اژدها بچه که مرده اون به کردن اصرار همه میخواد
 رفته همه بود خوبی پناهگاه که بزرگ خیلی زمین زیر تو رفتن رسیدن که خشکی به اونا
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 سرپ بغل تو افتاد اژدها بچه برد کرد بلندش اومد اژدها که رسید مرده اون نوبت داخل بودن
 دید اومد بهوش وقتی ها بچه پدر شدن بیهوش همه تقریبا کرد خراب و چی همه اژدها.بچه
 همو حرف انگار جورایی یه بود پدره دست اژدها بچه حاال گرفته اژدها و هاش بچه

  یکنهم آزاد رو پدره های بچه اونم بگیره پس بچشو اژدها کنن معامله میخوان که میفهمیدن

 

 بچه پایین آورد سرشو اژدها گذاشت جلوش رو بچه رفت اژدها سمت به یواش یواش پدره
 از یکی شلوار لحظه همون که کرد نگاهشون برگشت بعد رفت راه قدم چند کرد سوار شو
 فقط....... رفت و کرد پرواز بعد آورد در خودش از صدایی یه اژدها شد خیس ها بچه پسر
 صحنه جا یه کرد ازدواج زنه با مرده هم آخر  موندن زنده زنه اون با هاش بچه دوتا و پدره
 خخخخخخ میکردیم نگاه و دیوار و در همه که شد8:

 

 (نوشتم  براتون خالصشو ترس از من که بود فیلم یه این ها بچه(

 

 .......دارد ادامه

 . میخوندم چشماشون از و ترس جورایی یه همه فیلم بعداز 

 

  

  بود گذشته: از ساعت

 

 برین خواین نمی شما چیزه اهم اهم:گفت الی
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 شد پروژکتور چشاشون پسرا

 

 و هستیم غیرتی خانومامون رو کرد اشاره خودشون به تا: ما که اونجایی از خب: میالد
 بمونیم اینجا امشب که گرفتیم تصمیم داریم دوسشون هم خیلییییییی

 

 چیییییییییییییییییییییییی:ما

 

 خداتونه از میدونیم که ما بابا چتونه شدیم کر چییییییی نخود:نیما

 

 میزنه حرف هی طوطی مث جیغغغغغغغغ:نیلو

 

 که هفیلم این با مخصوصا میترسم ما که اونجایی از و نمیاد که کسی خب کردم فکر یکم
 دیگه نداره عیبی ریخت زهرمون

 

 و نداره الیاشک باشه:گفتم سالن برگشتیم بعد کردیم پچ پچ یکم ور اون کشوندم رو دخترا
 زدیم میشه معلوم دندون تا06 که اونجایی از اوجکل لبخند یه

 

 بگذره خوش بخیر شب پس:گفت باال اتاق سمت رفت گرفت نسیم دست میالد

 

 شونهن عجب ایششش: گفت داد جاخالی میالد که سمتش کرد پرت آورد در صندلشو نیلو
 میکنه هم گیری
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 ....بودن پایین طبقه الی و مرشاد با رفتن گفتم بهشون که اتاقی هم نیما نیلو

 

 اشهپ شلوار یه فقط آقا بعلهههههه دیدم اتاقم تو باال طبقه رفتم نیست سهند دیدم یهو
 کشیده دراز تخت رو هیچی دیگه

 

 گفتم حرص با عزیزمو... .عزیزم راحتی اهم اهم:من

 

 غلمب تو بیاد خودش اگه ولی میده خانوممو بو چی همه اینجا آره:گفت کشید خمیازه سهند
 میشه عالی

 

  اووووووه:من

 

 عمویی بغل بیا بدو گفت زد چشمک سهند

 

 هستی بدی پسره نچ:من

 

 میاد دلت خوبی این به من آنی ااا:سهند

 

 نه میکنم فکر که حاال اومممممم:من

 کنم خاموش چراغارو برم کن صب ولی
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 زانو باالی شلوارک یه با لباسامو اتاق تو رفتم ها المپ کردن خاموش و در کردن قفل بعداز
 امانج حموم تو رو اینکارا همه گذاشتم باز موهامو کردم عوض سفید بندی تاپ با سفید
 دادم

  

 منحرف چه نچ نچ میشم لخت سهند جلو کردین فکر هاها

 

 من خبیثم چند خخخخخ

 

 کرد حلقه دورم دستاشو اونم سهند بغل تو خزیدم تخت رو رفتم کردم خاموش و المپ
 موهام کردند فرو سرشو پام رو انداخت پاشو

 

 

 سهند:من

 

 خانومی جانم:سهند

 

 هست خاطرخواهت فامیل تو کسی میدونم چه داشتی دختر دوست حاال تا:من

 

 وبخ ولی داشتم خیلی پیشنهاد البته نداشتم دختر دوست حاال تا من نه اولیش:سهند
 بیاد گیرم باعفت و پاک خانوم یه تا باشم پاک میدادم ترجیح
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 ارهد دوست خیلی خالم دومی اما و:گفت کرد تر محکم دستاشو گره که کردم بوس و لپش
 ههمیش و داره دوست منو خودش قول به هم  خالم دختر رومینا البته بگیرم من و دخترش
 گرفتم مجردی خونه من همین واسه بهم میچسپه خدا ی

 

 من خواستگاری اومدی اینکه بعداز نیاد پیش مشکلی اوهوم:من

 

 زا اینا بابات اینکه بعداز عاشقتم و دارم دوست تورو من که اینه مهم خانومم نه:سهند
 خواستگاری میام خانوادم با برگشتن مسافرت

 

 اب و شد گرم چشمام کم کم بود رفته دستمون از زمان گذر زدیم حرف دری هر از  سهند با 
 رفتم خواب به سهند های نوازش و بوس

 

 لندب شد نمی خوردم تکون چی هر ولی کردم باز و چشمام میومد که صداهایی سرو با صبح
 هزار اب بود پیچیده من دور مار مثل سهند شد بلند نهادم از آه فهمیدم و موقعیتم وقتی شم
  بیرون کشیدم پاش و دست زیر از خودمو زحمت جور

 

 دمبوسی لباشو آروم خیلی شدم خم روش رفتم ببوسمش کردم هوس خوابیده ناز چی آخی
 بغلش تو افتادم من و کشید دستامو سهند بکشم عقب خواستم که همین ولی

 

 پایین برم میخوام کن ولم نکن اذیت سهند ااا:من
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 بعد ردک لبام قفل لباشو خانومی بمونی لرزشم پای باید میخوری که خربزه نچچچچچ:سهند
 هم بعد کشید عقب شد خسته خودش که بوسید اینقد کردم همراهی منم ثانیه چند

 کرد باز نیشاشو

 

 جیغ اه کولی مثل که گرفتم ازش حسابی نیشگون یه ناخونام با و رفت بازوش طرف دستم
 ریبگی جیگر جز الهی -------- میگیری؟ نیشگون منو -------- ورپریده آی:گفت و کرد داد و

 ببین بسپارم تو دست خودمو من الکیه مگه ---------- بشه آور سرت رو خونه الهی ------
 یچ خدا هی میارن پسرت سر بالیی چه اینحا ببینی کجایی ننه وای کردی کار چه بازومو
 دارم دوسش که کرد میشه

  شدیم مجنون حسابی درست کردی هم وقتی نکردی عاشقم

 

 لباس و شستم صورتمون و دست. میزد حرف بامزه چه که وای بودم شده بر روده خنده از
 حاال رگ به یمزد مشتی صبحانه یه صبحانه جوننننننننننننن آخ  پایین رفتیم کردیم عوض
 بعدش کردیم مرتب رو خونه همدیگه کمک با -------- دادن حرصمون چقد پسرا که بماند
 خود ی خانه رود کی هر نخود نخود دیگه هستین چی منتظر هم

 

  استرس از میرم می دارم خدا وای 

 

 اون هم اخر پاساژ اون پاساژ این کشوندم خودم دنبال و میمون تا سه اون ای هفته این
 تا هس اون که اینقد یعنی کردم پیداش باالخره دیروز تا نشد پیدا میخواستم که چیزی
 .نشدم من کردن ذوق و شدن خوشحال

 

 ریختن دخترا کردن حموم بعداز شدم عاصی خودم که دادم خرج به وسواس اینقد هم االنم
  تو
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  کردن پهن چتر اینجا اونا چرا میگین

 

 نشده که مک استرسم ولی اینجا اومدن بشه کم من استرس اینکه واسه اینا بگم براتون جونم
 .شده هم بیشتر هیچ

 

 التح باال هم بقیه گرفت حالت حسابی زد تافت ریخت وری یه جلو کرد خشک موهامو الی
 گذاشت هم براق سفید تل یه باال بست کلیپس با بعد کرد درست ای گوجه

 

  داد حالت و زد الک ناخونامو نیلو

 

 بود چشم تو حسابی زد لبام به هم صورتی رژ یه زد پنکیک اول صورتمو اومد نسیم
 شیدک چشم خط یه زد سفید و بنفش سایه کشید مداد بودم برداشته دخترونه که ابروهامو
 مرز ات همه که کشید جیغی خوشحالی از شد تموم وقتی کرد فر ریمل با  پرپشتم های مژه
 برگشتیم و رفتیم سکته

 

 شدی تر ماه بودی ماه آنی وای وای:نسیم

 

 عزیزممممم بودم:براش کردم ناز چشمی پشت یه

 

 میشی جیگری چه بپوش لباسات حاال برم خواهریم قربون:الی

 چشممممممم:من
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 بود دهش کار مشکی های سنگ بود هفتی یقه داشت ربع سه آستین که سفید تونیک یه  
 سانتی1: پاشنه هال صندل مشکی حریر شال و مشکی ساپرت با بود خوشگل خیلیییی
 دخترا سمت برگشتم پوشیدم که لباسمو سفید

 

 متبخور  میخوام آنی واییییییییی:گفت بغلم تو کرد شوت و خودشو پرش دوتا با الی

 

  مونهمی زن بی شوهرم گمشو ایشششششش:من

 

   میکشی گوه به آرایشت ببند نیشارو اون حاال خبه خبه:نیلو

 

  زدی بهم مو حال نیلو اه:نسیم

 

 بدین دلداری منو اومدین مثال ساکتتتتتتتتتتتتتتتت:من

 

 سرم شدن آوار تا سه هر یهو

 

 اااااه بیچاره سهند رو نریزی چایی بیای زدن صدات وقتی آشپزخونه تو میری خب آنی:الی
 یه ینکن صحبت اتاق تو اومدین وقتی بگیره تورو میخواد تا کشیدیم زحمت چقد میدونی
 نک قبول سر با گذاشت شرط چی هر بعدش خب ها نکنین بدبد کارای سرم تو خاک وقت
 اوکی بیاد در جیکت نبینم
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  بهش انداختن خودمو من مگه سیاه صدسال زهرمار:من

 

 هاااا پریده یعنی بپره این سرت تو خاک ها نکنی خریت:نیلو

 

 بیروووووووووون شید گم:من

 

 دنش پیداشون اتاقم سمت اصال اینا سهند اومدن موقع تا دیگه رفتن در فشنگ مثل

 

 اه پله رو بود نزدیک که خونه آشپز تو رفتم چطور نفهمیدم کردم هول در زنگ صدای با
 برام هک شدم مواجه دخترا باز های نیش با رسیدم که آشپزخونه به بشم مغزی ضربه چندبار
 مینداختن باال ابرو

 

 نبستمش تا صاحابو بی اون ببندین کوووووفت:من

 

 داشتم دید آشپزخونه از منم مهمونا پیشواز بابا مامان پیش رفتن دخترا

 همون از که سانیا هم بعد مامانش بعد بود پوشیده طوسی براق شلوار و کت که باباش اول
 بود باز نیشاش و ببینه منو چرخیدمی چشمش اول

 

  بود شده محشر یعنی وای رفت ثانیه چند نفسم سهند ورود با

 ...ماسید لبم رو لبخند سرش پشت افراد ورود با اما
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 دارد ادامه

 

 مرسی ممیکن جبران نبود نت که بودم جایی بزارم پست نتونستم دیروز ها بچه ببخشید)
 (بوسسسسسسسس بوس عشقولیا

 یه بودم مطمئن دیگه شدن وارد سهند سر پشت ردیف به کدوم هر مرشاد نیما میالد 
 موند استرس بدون میشه اینا وجود با مگه میزنم گندی

 

 میشکستن گردو دمشون با دخترا

 

 بودم شدن مرگ ذوق حال در االن بودم منم البته

 

 یآ زدن فک به کردن شروع و آشپزخونه تو کردن شوت و خودشون دخترا بعد دقیقه چند
 چشامو بیروووووووووووون سریع تند زود شید خفههههههههههههه:زدم داد یهو رفت سرم
 خنده از ترکید جمع یهو که کشیدم آسودگی سر از نفس یه نبود کسی کردم باز که

 

 میخندن من به نه میخندن من به االن اینا جااااااااان

  پووووووووووف

 

 بیار چایی بابا جان آنی:زد صدا بابا خیالی های پروندن پشه دقیقه چند از بعد

 

 رایطش این اگه ن دیدم گذشت دقیقه دو گذشت دقیقه یه بود چی چایی حاال شدم دستپاچه
 الفرااااااار و کولش رو میزاره دمشو سهند ها بچه قول به که بشه
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  ها پوک کله اون کردن صدا جز نداشتم ای چاره

 

 جان الی:من

 

 جانم:الی

 

  بیای میشه اومممممم:من

 

 نوچچچچچچچ:الی

 

  ببینم بیا زهرمار:من

 

  نه افتادی گیر خحخخ:گفت اومد الی

 

 کنم کار چه من حاال کوفتتتت:من

 

 کن نگاه منو هیچ:الی

 

 میزنمتا:من
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  ببر اینارو گفت طرفم گرفت ریخت رو ها چایی الی

 

 چایی همه این خدااااا یا:من

 

 هوم:الی

 

 بیار تو خدا تورو نمیتونم من الی:من

 

 من ن توهه خواستگاری خاکککککک یعنی:الی

 

 میکنم بیمارستان راهی و یکی امشب ببرم اگه بخدا:من

 

 کرد قبول تا زدم چونه الی با اینقد

 

 دنبالش زشت اردک جوجه مثل منم میرفت جلوتر سینی با الی حاال

 

 فاکتور رو پسرا اگه حاال دادن جواب مهربونه با همش که کردم سالم رسیدن که جمع به
 میوردن در بازی ضایع چه بگیرم
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 لقت هی رسید که من به میکردم تماشاش باز نیش با منم کرد پخش رو ها چایی بدبخت الی
 کردم خفه آخمو که پام ساق به زد

 

 وشتگ شدن گرون اقتصادی بحث بعداز بود ام یقه تو سرم ولی نبودم خجالتی که من حاال
 مطلب اصل سر رفتن مرج هرج و بازار های فساد و

 

 اومدیم دیگه نداریم چینی مقدمه اینجاییم چرا فهمیممی هممون جان مهدی خب:سینا آقا 
  ببریم و دخترتون

 

 هی عمو میگم وقت یه ها دارم مشکل خودم با منم) خندیدیم سینا عمو بودن رک این ار همه
 (خخخخ بابا میگم دیگه وقت چند آقا میگم وقت

 ما کردن صحبت به رسید نوبت

 بزنن که مونده هم حرفی مگه عمو: وسط رسید پا جفت مرشاد که

 

 برامون کرد تعریف سهند خودت خواستگاری پسرجان برو:سینا عمو

 

 نامرد رفیق از امان آخ آخ آخ:گفت شد زیر به سر مرشاد

 

 .....دارد ادامه

 

 دخمال
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 نظررررررررررررررر

 

 نشه فراموش

 بوسسس بوس

 داخل رفتم اول من کردن پاره تیکه تعارف بعداز کردم راهنمایی اتاقم طرف به و سهند
 (خخخ جنتلمن چه)بست و در من پشت هم سهند

 

 بزنیم حرف چی مورد در باید االن:گفت و زد لبخندی سهند

 

 داری همسرت از توقعاتی چه تو خب اومممم:من

 

 باشه داشته دوسم مهمتر همه از باشه باهام شرایط هر در همیشه دارم دوست خب:سهند
 گیشزند به پایبند بدم نشون بدی واکنش اگه حتی نکنه پنهون ازم چیزی و باشه صادق
  خندید غش غش و کنه بابام هم زودی گفت کرد نگام شیطون و باشه

 

 از کنین مقایسم هیچکس با باشی داشته دوسم اینکه منم: گفتم زدم لبخندی ذوقش این از
 و هندس نکنه خدا آروم. داره بدی تاوان خیلی بیوفته اتفاق این نکرده خدای متنفرم خیانت
  خانوادم اینم هستم که همینم من:دادم ادامه شنیدم

 

 بریم حاال خانومی قبوال:سهند
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 رفتم در طرف به و اوهوم:من

 بعد بگیرم سهممو من کن صبر کجا ااا گفت کرد سد  راهمو سهند

 

 بعداز کردم همراهیش منم گرفتم   لبام رو لباش گرفتن قرار با که میکردم نگاش واج و هاج
 گذشت خوشمزگی این از نمیشد: گفت شد جدا ازم دقیقه دو

 

 شدیم سالن راهی هم دوش دوشا بعد پاشیدم روش به لبخندی

 

 

 کنیم شیرین دهنمونو گلم عروس خب:گفت خانوم ستاره

 

 رضاس عالمت سکوت:گفت پرید پا چفت سانیا که زیر انداختم سرمو خجولکی لبخند یه با
 یخیلییییی انداخت دستم انگشتری خانوم ستاره زدم دست برامون همه که شد اینطور و

 بود خوشگل

 

 هخخخخخح)  سیاه رز گل شاخه تا071: و ویالیی خونه یه با سکه تا711 شد تعین مهریه
 قرار مه عقد مراسم واسه  (مرده مادر سهند این بیاره گیر کجا از سیاه رز حاال خبیثم میدونم
  من تولد روز بشه برگزار دیگه ماه دو یه شد

 

 اب شدیم من اتاق راهی بابا مامان به بخیر شب با هم ما رفتن ها خانواده شام خوردن بعداز
 خوابیدیم کشی گیس و گیس و زدن هم سر تو بعداز دخترا
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 نآیدی برداشتم پاتختی رو از گوشیمو بودن رفته دخترا بود01:::ساعت شدم بیدار وقتی
 بودم برده یاد از کلی به و آیدین منتظرم 7 ساعت------شاپ کافی بیا عصر که بود داده پیام

 ....برگشته احتماال کانادا بود رفته چندماهی

 

 یدمبوس مشکی ورزشی شلوار و سفید سویشرت با لباسمو گرفتم ای دقیقه7: دوش یه
 شدم اتاقم راهی بود فسنجون که ناهار خوردن بعداز

 وشحالخ بابت این از نکرد مخالفتی دارم قرار آیدین با گفتم بهش زدم حرف سهند با یکم
 نیست حساس دیگه که شدم

 

 و تخت رو زدم شیرجه بعد کردم فعاا 2ساعت واسه گوشیمو خوابمه همش میکردم احساس
 الال

 

 .....دارد ادامه

 

 (بوسسسسسسسسسس دارم دوستتون خیلی خودم عشقولیای تشکر حمایتاتون از(

  شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با

 ای لوله شلوار با پوشیدم صورتی مانتو یه داشتم وقت ساعت یه هنوز7ساعت تا خب
 دازبع صورتم دادم لعاب و رنگ یکم صورتیم اسپرت های کفش با مشکی شال و مشکی
 به و شدم ماشین سوار بیرون زدم خونه از و برداشتم گوشیمو و سویچ مخصوصم عطر زدن
 نگام با شدم شاپ کافی وارد رسیدم ترافیک ساعت:بعداز رفتم بود داده آیدین که آدرسی
 کونت براش دستی متقابال داد تکون برام دستی دیدم آیدین تا گذروندم نظر از جارو همه
 ....دادم
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 لاص سر رفت باالخره چیزا جور این و سالم بعداز رفتم بود نشسته که میزی سمت به
 مطلب

 

 کنم صحبت میخوام گفتم بهت که پیش ماه چند قضیه اون واسه آنی خب:آیدین

 

 بفرمائید بله:من

 

 برادریم خواهر کنه اثبات که کردم جمع مدارک کافی  اندازه به چندماه این من خب:آیدین
 :داد ادامه که کردم نگاهش زده شوک...

 هستیم خونی های برادر خواهر ما اما میکنی تعجب میدونم

 

  نشنیدم چیزی حاال تا ازت من چرا پس:گفتم و پریدم حرفش وسط

 

 تو تصادف اون تو کردیم تصادف یه تو و من پیش سال8:کن صبر برات میگم گفت سهند
 گرفته آتیش ماشین بودم ماشین تو من و پایین بودی شده پرت ماشین از تو کما تو رفتی
 ینپای بودم شده پرت ماشین از تو با منم ولی گرفتم آتیش من میکردن فکر همه ظاهرا
 یه با میکنم زندگی کانادا ساله8االن من کردن پیدا منو خانواده یه دادم دست از مو حافظ
 زا سوختم کامال من که شد پیدا مدارکی کردن پیدا خودمونو اینکه بعداز جدید خانواده
 ییعن خانوادت حد از بیش وابستگی و بوده صمیمی خیلی تو و من ی رابطه که اونجایی
 بشی اذیت مبادا کردن پاک کامال و تصادف بعداز ب حافطه خانوادمون
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 ازت نمیگه چیزی کسی چرا پس:من

 

 نمیزنن حرفی هم اونا نشی اذیت تو اینکه واسه:آیدین

 

 نمیگن چیزی چرا اونا باهمیم چندساله االن دوستام با من خب:من

 

 شناآ نسیم نیلو با تصادف اون از بعد و بودی صمیمی خیلی بچگیت از الهه با تو:آیدین
 موقع اون تایلند  برن بودن مجبور بابات ماموریت ماه2واسه اینا الهه بگم برات خب شدی
 مثل بازم راحت خیلی تو اومد ماه2اون بعداز هم الی نمیشناختن منو هیچکدوم دوستات
 داشتن خبر حادثه این از الی خانواده فقط کردی برقرار ارتباط باهاش قبل

 

 ندارم باور هنوز گیجم:من

 

 در به در برگشته حافظم ساله6االن کشیدم زجر خیلی منم بشم قربونت میدونم:آیدین
 داشتی دوست منو خیلی قبال داداشتم من آنی کردم پیدات باالخره اینکه تا گشتم دنبالت
 و ششکایت میومدی میکرد اذیتت آرش هروقت بگم قصه برات پیشم میومدی شبا همیشه
 میکردی من پیش

 

  بیام کنار باهاش نمیتونم:من

 

 بالق مثل نشو دور ازم توروخدا بشم آبجیم کنار میخوام نمیتونم تو بدون من آنی:آیدین
 پایین اومد چشمش ی گوشه از اشکی قطره ناگهانی خیلی باش داشته دوسم
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 پایین مشد کشیده بستمش اختیار بی نداشتم دوست گریشو گرفت بغضم چرا نمیدونم
 با آیدین.... داشی..دا نکن گریه:گفتم کردم پاک انگاشتم با شو اشک قطره نشستم صندلی
 عزیزم بشم گفتنت داداشی قربون گفت ذوق

 

 که جدیدش خانواده از خاطراتمون از زد حرف گذشته از زدیم حرف اینقد آیدین با شب تا
 کنار هقضی این با راحت خیلی میکنم فکر که حاال... داشته داداش به و ابجی یه بوده کانادا
 اون گفت آیدین پیش سال8آنی همون شدی میگه خودش دارم دوست و آیدین اومدم
 خیلی خونمون بیاد آیدین هفته آخر شد قرار. سالش7:آیدین و بوده سالم1:من موقع

 خوشحالیم تو اونم دادم سهند به و خبر این دارم هم و آیدین آرش بجز حاال شدم خوشحال
 .رفتم خواب و شد گرم چشام کم کم کشیدم دراز تختم رو شد شریک

 

 دارم االن منم دیگه عالفن خخخ نمیدونن رو مناسبتش شدن جمع ما ی خونه همه امروز
 بدم خانواده تحویل بسته کت دارم ور آیدین میبرم تشریف

 

 بوقققققق بوقق بوق

 

  اومدم: آیدین

 

 داداشم فدای الهی بسته پشت از و فامیل پسرای همه دست و راه همه میره کی اوهوووووو
 بشم

 

 آوردن تشریف خان آیدین میم1:بعداز
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 هنوز میموندی: من

 

 شدم چطور ببین ولشش نباش شناس وقت حاال خواهری ااا: آیدین

 

 

 عالیییییییی:من

 

 شترققققق قدش بزن پس:آیدین

 

 بره میخواد انگار میدادم دلداری و آیدین همش مسیر تو حیاط تو بردم و ماشین
 خواستگاری

 

 

 ......کشیدنتون نفس دلیل عشقتون گلتون خونه اهالیه آهایییییییییییییییییییییییییییی:من

 

 شد روشن شما جمال به چشممون ما به به اضافیمون خور نون:گاومون خرمون؛:آرش

 

  خورد حرفشو آیدین ورود با
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 در تپرس آفتاب عین اونم طفلک آیدین به نگاه یه من به نگاه یه باز های دهن با هم بقیه
 بود کردن عوض رنگ حال

 

 خوردینش اهمممممممممم:من

 

 اومدن خودشون به من حرف با

 

 نمیکنی؟ معرفی جان آنی:گفت میخورد حرص که حالی در آرش

 بزار جیگر رو دندون شما داداشم چشممممم به ای:من 

 

 آیدین اسم به دارم داداش یه من:گفتم همه به رو

 دیوار عین شد همه رنگ

 میداد نشون خودی جاها بعضی هم آیدین کردم تعریف طور همین بعد

 آیدین سمت به و میزد بال بال همینجور مامان شدیم ساکت همه مامان ی گریه صدای با
 خخخخخخخ اومدن فرود هم بغل تو ثانیه چند بعداز کرد پرواز

 

  بود راه همینطور تف و بوس و گیگیلی اشک سیل دیگه

  شد نمی باورش هیچکس

 جمع وچترهاشون ها خانواده بعد خوردیم باهم و ناهار بودم خوشحال خیلیییییییییی من ولی
 خود ی خانه رود که هر نخود نخود کردن
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 ما دل ور اومد و بست و بندیش و بار همیشه واسه دیگه بود من اتاق بغل آیدین اتاق
 ودمب رفته) نبود پیدات وجی سالم اا( میزنه حرف اینجوری داداشش با کسی خاکککککک)
 ادب یآن خب) وجی بدار پاس را فارسی زبان بعله( بعضیاااا مثل کنم درست ادبیاتمو یکم
 ..نزدمت تا برو هیععععععععع(یادگرفتی  عمت از بیجول) جان وجی از(اموختی که از

 

 همینه آره کنم ادبش باید فرصت سر وجی این بهم میزاره اعصاب مگه

 

 حاله چه در ببینم داداشمون این به بزنم سری یه گفتم

 

 کردم باز و اتاقش در تاتی تاتی

 هستم جات من برو تو زکی گفته خرس به خخخخخ

 

 چیزی یه اینکه تا خوردم سر خودم دور یکم میکنم غلطی چه آیدین اتاق تو من حاال خب
 رو نفره چهار عکس یه(سهند حلق تو قلمش لفظ اوهو) کرد جلب خودش به توجهمو
 آیدین دمز  حدس که بود بچه پسر یه بعدیش مامان که بعدشم بود بابا اولیش بود پاتختی
 با اهکوت شلوارک یه بود بهتر بودم نشسته لخت عالممممم خاک بچه دختر اون اما و باشه
 خخخخخخ کنم فک نداشتم بیشتر سال: البته تاپ یه

 

 و من زمین افتاد شپلققققققق یهو شد جا جابه یکم اومدم خودم به آیدین پف و خور با
 میزدم گاز و زمین میگین

 

  میکرد نگاه منو واج و هاج آیدین
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 قیافتو هخخخخخخخهخخخخخخ:من

 

 لقلکق حسابی منم داد قلقلکم و تخت رو کرد پرتم رسوند من به خودشو پرش دو با آیدین

 

  دیدی آی آیدی وای:من

 

 اوکی نکن مسخره داداشتو دیگه تا باش داشته فعال این:آیدین

 

 ی روحیه خوردیم آیدین و من های خوشمزگی با و شام گذاشتم فرار به پا بعدش  اوکی: من
 .میکردن نگاه لبخند با مارو همش بود شده بهتر خیلی بابا مامان

 حسوووووود که منم میکردن توجه آیدین جناب به یشتر یکم صدالبته و

 میاد دردم آیییییییییییییییییییییییییی

 

 

 آخخخخخخخخخخخ

 

 

 تر یواش
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 مامانم وای

 

 

 ددم آی

 

 ریس بر خاک کارای اون که خورد ذوفنون تو هخخخخخ آرایشگام من دوستان نشید منحرف
 خخخخخ ن نیست

 کمجی که خوابیده روم چنان هم آرایشگره این سهنده و من نامزدی امروز بگم براتون جونم
 نپریده دستم از کالم رشته تا گمشو وجی (معلومه کامال) نمیاد در

 

 میکردی نق نق خیلی که چند هر شد تموم باالخره عزیزم(:آرایشگر) خانوم سارا

 

 ببینم کو آخیششششش:من

 

 بپوش لباست اول نچچچچچچ:سارا

 

 ها شدید بلند چپ پهلو رو از صبحی انگار خانوم سارا بابا ای:من

 

 اددام آقا افتاده راه ذهنم از آب اینجوری من شدی خوشمل چه ببین دختر برو خخخخخ:سارا
 بده صبرش خدا دیگه
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 (ساله جک هخخخخ) بخوره من به دستش داره جرات سهند ها داره خوشی دل هم سارا این

 

 ولی ها ارهد کت لخته تنه باال بگم جور چه هست تیره بنفش بلند ساتن پیراهن یه لباسم
 خخخخخخ ننننننننن دوست من

 

 سارا ستیارد کمک با و لباسم خوشگله خیلیییییییی شده دوزی سنگ اش سینه داره دنباله
 پوشیدم هم سانتی7:پاشنه های کفش رفت کرد ولم چه چه به به کلی با اونم پوشید

 میره گیج داره سرم ددم آییییییییییییییی

 

 

 نومموخا که باشم نفری اولین دارم دوست گفت بچم آخه دیگه آرایشگاه یه اورده منو سهند
 یخوردنم خونشو خون هم دخترا بگیریم فاکتور و آرایشگاه تو های جغد این اگه البته ببینم
 نداده بهشون و آرایشگاه آدرس سهند چرا که

 

 وایییییییییییییی وایستادن آیییینه مقابل

  قربونم به ننم

 

 کردی هلو به تبدیل و لولو سارا طال دستت:من

 

 عزیز بودی خوشگل خودت دختر نمیری خخخخخ:سارا
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  مارمولک خوشگلم خودم که معلومه نداره هم تعریف جنبه ایشششششش

 

 (آینازه آرایش کاور عکس ها بچه)

 

 اومده دوماد گفتن باالخره 

 

 میلرزیدم بید مثل بگیره منو بیاد یکی کرد لرزیدن به شروع دستام من حاال

 

 میاد داره ببخشید پنگوئن مثل که دیدم و سهند سرم رو کشیدم شنلمو

 

 المصب زده هم تیپی چه

 رقب حسابی هم هاش کفش بنفش کروات و بنفش پیراهن با اندامی مشکی شلوار و کت
 بود انداخته

 بود کرده جذابش حسابی که صورتش رو هم تار چند بود زده باال ژل با موهاشو

 

 نگاه یه رسید بهم سهند میشد سردتر من های دست میومد نزدیکتر سهند چی هر 
 یدبوس مو پیشونی شنل رو از آروم خیلی بعد داد بهم و گل دسته انداخت بهم عشقوالنه
 بودم وایستاده خشک چوب عین که منم
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 جز دنش بدل و رد بینمون حرفی هیچ راه بین رفتیم بیرون آرایشگاه از هم دست تو دست
  داشت نگه و ماشین خلوت کوچه یه تو بود گذاشته سهند که ای عاشقونه آهنگ

 

  وایستادی چرا سهند وا:من

 

 میزنه برق چشاش دیدم چرخیدم طرفش به نمیزنه حرفی دیدم

 

 ها میزنم جیغ نشو منو نزدیک سهند:من

 

  جرمه ببینم خانوممو میخوام خانومی میاد دلت:سهند

 نزدیکتر میاد صورتش دیدم میکرد نگام خیره باال زد شنلمو

 

 میشه پاک آرایشم سهند:من

 

 آقا خرهباال اینکه تا میبوسید همینطور چنددقیقه لبام رو گذاشت لباشو حرفی هیچ بدون
 شد بیخیال و داد رضایت

 

 میخندن چی واسه فهمید که اونم خنده زیر زدم پقی شدی رژی لباش دیدم کردم نگاش
 خنده زیر زد پقی و کرد اشاره من به کردی پاک لباش
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 این ههههبعلهههه دیدم پایین کشیدم ماشینشو گیر آفتاب کرد اشاره لبام به شده دیوونه وا
  کیه دیگه

 ما هخون طرف به و کردم تجدید رژمو بود گرفته مارمولک الی از سهند آقا که رژی با خالصه
 .....کردیم حرکت

 

 

 دارد ادامه

 

 یکنمم جبران ندارم وقت ام مدرسه خرید درگیر میزارم پارت یه روزی که ببخشید عشقولیا)
 (دارم دوستتون خیلییییییییی

 داوم قرآن و اسفند با مامان مینداختن فشفشه همه شد بلند سوت و جیغ ما رسیدن با
 ... خونه داخل رفتیم دادن رضایت باالخره جمع اون از کردن عبور بعداز

... 

 اومد عاقد دقیقه چند بعداز نشستیم مخصوصمون های صندلی رو

 

 کرد خوندن به شروع عاقد بودن گرفته پارچه هم نسیم و نیلو میسابید قند الی

 

 با راد سهند آقای دائم عقد به را شما وکیلم آیا محمدی مهدی فرزند محمدی آیناز خانم
 بهار تمام سکه711 شمعدان و آیینه جفت یه مجید الله کالم جلد یه معلوم ی مهریه
 وکیلم آیا بیاورم در سیاه رز گل شاخه071: آزادی

 

  چیدن گل دنبال فرستاد نیلو رو ما معمول طبق
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 میخورد حرص هی سهند وسط این بودم چیدن گالب شرف در بازم که خوند دوم برا عاقد

 قرار بعداز کتش از آورد بیرون جعبه یه سهند که خواست لفظی زیر نیلو هم سوم بار
 گفتم آورد در خودش عقد تالفی خانم الی که بین ذره زیر گرفتن

 

 بلههه خدا بر توکل و مادرم و پدر بزرگترها اجازه با

 

 رفتیم بعد داد بله مه سهند کلیلیلییییییییییییییییی دسسسسسسسس جیعععغغغغغ همه
 شد تموم باالخره بود بریده نفسم دیگه کنیم امضا و ازدواج دفتر

 

 گرفت دستش تو و ظریفم دستای برداشت منو ی حلقه سهند آورد هارو حلقه سانیا
 باال ها وتس دست باز کارش این با بوسید و برد لبش سمت به هم بعد کرد دستم و انگشتر
 رفت

 

 رو هحلق دو بعد دستش تو کردم رو حلقه گرفتم دستام تو و سهند ی مردونه دستای منم
 هوووووووووو:گفتن باهم همه که بوسیدم

 

 داخ جدالسادات یا بازززززز نیشتش معمول طبق و دستشه تو سینی یه سانیا دیدم یهو
 کنه رحم

 

 دلبخن یه یهو گذاشتن جلومون هارو ظرف بود عسل شد بلند نهادم از آه سینی دیدن با
 همون باز آورد دهنم طرف به و کرد عسل تو و کوچیکش انگشت سهند لبم رو اومد مارموز
 خحخخ بینا چشم کو ولی میکرد خواهش چشماش با سهند که زدم لبخند
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 بخو شد جمع صورتش که گذاشتم روش دندونامو سریع دهنم تو سهند انگشت ورود با
 شدن خبردار من نقشه از که همه بیرون آورد سریع اونم کردم آزاد و انگشتش شد تنبیه که
 خدااااااا یا بود سهند نوبت حاال خنده زیر زدن

 

 که ودمب جانانه گاز یه منتظر کرد باز دهنش اونم بردم لبش نزدیک زدم عسل تو انگشتمو
  شدم غافلگیر سهند توسط انگشتم مکیدن با

 

 لبخندشو بابام وای

 

 .... وسط رفتن همه جوونا کرد خوندن به شروع ارکستر و رفتیم سالن به همگی

 

 دارد ادامه

 

 وسط بردن و گرفتن منو دست اومدن دخترا آهنگ چندتا بعداز

 

 پسرا هک طوری میرقصیدیم خوشگل خیلی بود هماهنگ رقصامونم رقصیدن به کردیم شروع
 دادن شاباش بهمون

 

 

 رو لیلی ها قصه تموم تو از ؛ رو ابری روزها تموم از من
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 دارم دوس تو با و لیلی دارم دوس تو با رو خاکی ؛ رو خاکی ها رنگ تموم از من

 

 

 دارم دوس تو با و بارون دارم دوست تو با و مجنون

 

 

 سیاه چشمون تا دو سیاه چشمون دو آهای

 

 

 بیا بارون زیر بیا بارون زیر من با و ببند چترتو

 

 

  سیاه چشمون تا دو سیاه چشمون دو آهای

 

 

  بیا بارون زیر بیا بارون زیر من با و ببند چترتو

 

 

  خونم می اینو ولی چشمات تو من داری دوسم بگی سخته برات تو
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 نمیدونم یه راز چه این ولی دل کار تموم میخندی وقتی

 

 

 یکم تو نگاه تو شرمه ولی بگم که لبامه رو حرفی یه من

 

 

 

 دیوونه من و بارون با تو ؛ میلرزونه منو پای و دست

 

 

 

  سیاه چشمون تا دو سیاه چشمون دو آهای

 

 

  بیا بارون زیر بیا بارون زیر من با و ببند چترتو
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  سیاه چشمون تا دو سیاه چشمون دو آهای

 

 

 بیا بارون زیر بیا بارون زیر من با و ببند چترتو

 

 

 شد همراهی مهمونا دست و جیغ با که کردیم کوتاهی تعظیم هم آخر در

 

 رقص خاموش ها چراغ همه سهند و من رقص نوبت رسید تا شد رد هم دیگه آهنگ چندتا
 و کرد حلقه دورم دستاشو اونم شونش رو گذاشتم دستمو بود پخش سالن تو فقط نور
 هم عاشق دوتا ما میخواستم خوشبختیمونو فقط خدا از لحظه اون میرقصیدیم آهنگ همراه
  بودیم

 گفتن یکصدا همه شد تموم که آهنگ میخوردیم تکون آهنگ با هم چشم تو چشم

 

  ببـــــوس عروســــــــو دومــــــــــاد

 از طوالنی بوسه یه و شد خم سهند ببــــــــوس عـــــــــروســـــــــــو دومــــــــاد
 شده آب خجالت از موقع اون منم هوووووووووووو:گفتن همه کارش این با گرفت لــــبام
 .بود کاری چه این آخه زمین تو بودم

 

  زدن صدامون شام واسه خدمتکارا بعد رقصیدیم ها بچه با دیگه یکم
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 با عدب تکی های عکس گرفت سهند و من از عکس چندتا عکاس اتاق تو رفتیم شام بعداز
 .... .انداختیم عکس کلی خالصه فامیل دخترای پسر و بابا مامان و دخترا

 

 سهند فامیالی شدم راحت ها کفش اون شر از منم و شد خلوت کم کم شب های نیمه تا
 مکرد حـــــال آی خخخخخخخ نداشتن دخترا بمونه من پیش زد دری هر به سهند رفتن هم
 ..... رفت آویزون ی لوچه و لب با بچم هم سر آخر نگو کــه

 دیدم ردمک نگاه بودم افتاده گیر ولی شم بلند میخواستم شدم بیدار گوشیم آالرم با صبح 
 جکی با رانگا که پام رو افتاده چنان هم نسیم گرفته بغلم تو نیلو کمرم رو افتاده پاش الی
 .....کرده دعوا قبلش شب جان

 

 جیععععععععععغغ:من

 

  پریدن فنر مث همو یهو

 

 خنده زیر زدم پقی افتاد که هاشون قیافه به نگاهم

 

 افتاد هزاریشون دو که اونا

 

  زدن کتکم میتونستن تا طرفم اوردن هجوم یهو 

 

  دارین بزن دست چه بزایین قلو چهار الهی:من
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 مریضی مگه زهرمار:الی

 

 دکتری:من

 

 جیغغغغغغغغ:الی

 

 الفرارررررررررررر و گرفتم قرض هم دیگه8داشتم پا دوتا منم دنبالم بود افتاده الی

 

  زمین خوردم عزیز نیشمنگاه با   ویــــــــــــژژژژژ ها نرده رو از

  میدوه اسب مثل ماشاا رسید الی خدا وای

 

 کنی دو میتونی فهمیدم بیخی بابا خوردم شکر من جان الی:من

 

  دادن قلقلک به کرد شروع و روم افتاد بیشعور الی این شنوا گوش کو ولی

 

 باز دهنش یکی لحظه هر هم دخترا بودن شده بیدار هم بابا و مامی ما ی خنده صدای با
 هاینک خیال به ماهم کنه وا و در رفت خانوم زهره اومد زنگ صدای میکشید خمیازه و میشد
 و هندس صدای دیدیم یهو نخوردیم تکون جامون از نمیاد داخل و باشه چیزی  رفتگر احتماال
 اتاق تو مرفتی بدو و کشیدیم فرابنفش جیغ یه یهو دیدیمشون ما وقتی میاد سانیا و آیدین
 و متا الی صورتی پلنگ خواب لباس من پوشیدیم که یه لباس چه این نمیدونم من آخه
 ودیمب کرده غش یعنی خودمون اسفنجی باب نیلو بود لباسش رو زرافه عکس نسیم جری
 این لیو افتاده اتفاقی انگار نه انگار پایین رفتیم مرتب و تمیز ساعت نیم بعداز خنده از
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 آیدین کردیم تعریف بروبچ با یکم میکرد کجی ذهن مخمون رو خیلی آیدین و سهند لبخند
 انیاس این نمیدونم اما سهند مجردی خونه رفت دیشب نباشن معذب دخترا اینکه واسه هم
 استراحت رفت بیچاره هم آیدین خودش خونه رفت کی هر ناهار بعد شده پیداش کجا از
  جـــــــــــــــووووون اخ دور دور بریم همگی شب شد قرار کنه

 

 بوس یشج و شد گرم چشام که وقتی تا کردم بازی پیم سهند با نشستم نبرد خوابم که منم
 -------لــــالـــــا

 با بشم دبلن نبود حسش که بود شیرین اینقد ولی شدم بیدار کسی دست نوازش احساس با
 تو ابیحس و نشسته کنارم که دیدم و آیدین کردم باز چشامو زد پیشونیم به که ای بوسه
  کردم حلقه کمرش دور دستامو و بغلش تو پریدم نبود من شدن بیدار متوجه فکره

 

  نداشت من از رفتاری چنین انتظاری کنم فک خورد تکونی

 

 افتاده اتفاقی فکری تو داداشم:من

 

 داداشت جای هنوز منو کردم احساس لحظه یه آنی:گفت و کشید عمیقی نفس آیدین
 شد روشن دلم تو امیدی نور رفتارت این با االن ولی میکنی دوری ازم نداری قبول

 

 ودمیخ داداش تو بودم مراسم درگیر چندوقت این که میدونی ببخشید بشم داداشم فدا:من
OK 

 

 داری دوست بیشتر و آرش تو ولی:سهند
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  موقوف حسودی داداشامین دوتاتون هر گنده پسر نچ نچ:من

 

 کار چ شما پیش سانیا راستی:گفتم کردم نگاش کشید بیرون آغوشش حصار از خودمو
 میکرد

 

 شد سفید و سرخ آیدین یهو

 

 بگیرم ای نتیجه چه باید ها کردن عوض رنگ این از من حاال:گفتم کردم ریز چشامو

 

 چیزه خب یعنی چیزه:گفت پایین انداخت سرشو آیدین

 

 -------- نکنه:من

 

 اوهوممممممممم:گفت میکرد بازی دستش انگشت با آیدین

 

 

 نـــــــــــــــــــــــــه :من

 

  بعلــــــه:آیدین
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  دروغغـــــــــــــــغ:من

 

 

  راســــــــــــــــــــت:آیدین

 

 

 

 میکنی مسخره منو   :گفتم سرش تو زدم شپلـــــــق دستم با یبهو

 

 

  آبجــــی جون به نه:آیدن

 

 

  عمت جون:من

 

 

  میشه هم تو عمه من عمه:آیدین
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  خخخخخخ جدی: گفتم خاروندم و سرم

 

 

  شپلـــــق دوباره یهو

 

 

  میزنی چرا آنی اا:آیدین

 

 

  حاال تا کی از:من

 

 

 ؟ حاال؟ تا کی از چی ها:آیدین

 

 

 شدی خانوم سونی این شیفته که:من

 

 

  میشه چندماهی یه:گفت زد خوجولکی لبخند یه آیدین
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  قهـــــرم قهــــــرم قهـــــــــرم:گفتم و ورچیدم و لبام

 

 

  بگم بهت رفت یادم ببخشید خو: گفت کرد ناز موهامو سهند

 

 

 ـــــــــــــ :من

 

 

  جونم اجی:سهند

 

 

  ــــــــــــــــ:من

 

 میرفتم اش صدقه قربون گفتنش ابجی این واسه دلم تو ولی

 

 

 بگی تو چی هر اصال خانوم ابجی باشه نمیشه تکرار دیگه:سهند
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 ــــــــــــــ:من

 

 

 گریه داره ایدین دیدم کردم جداش خودم از شد خیس لپم کردم حس گرفت بغم تو یهو
 داره قح خب بوده وابسته بهم همه این آیدین یعنی بود سنگین خیلی برام هضمش میکنه
 شدم اش وابسته و کردم عادت بهش حسابی چندماه این تو منم

 

 

  نشدم ناراحت اصال بخدا اشکاتو نبینم بمیرم داداشی کردم شوخی من آیدین وا:من

 

 

  واقعا: آیدین

 

 

 بخدا آره:من

 

 

 کرد اشاره لپش به و ببوس رو اینجا بیا پس خب: آیدین
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 نقش لبم رو مرموز لبخند یهو میکنه اشاره هم لپش اون به دیدم که کردم بوسش منم
 گاز یه نمم لبش رو اومد لبخند کارم این با ببوسم میخوام مثال که بردم جلو صورتمو بست
 میخندیدم قش قش منم پرید متر دو آیدین که گرفتم جانانه

 

 

 شروع و تخت رو کرد پرتم گرفتم پشت از که کنم فرار خواستم طرفم میاد داره آیدین دیدم
 دادن قلقلک به کرد

 

 

 

  خدااااااااااا تورو دلــــــم وایـــــــــــــی خخخخخ نکــن آیدیــــــــن:من

 

 

  جیغــــــــــــــــــــــغ:گلو ته از افتاد ساعت به نگام یهو

 

 

  ببینمت آنی شد چی:گفت  بود کرده هول کرد ول منو آیدین

 

 ساعــــــــت داداشی:من
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 شد گرد چشاش افتاد ساعت به هم سهند نگاه

  شدم موندگار خودمم بشی آماده کنم بیدار رو تو اومدم من هیعــــــــــع:گفت

 

 

  شو اماده برو میکشنم دخترا حاال وای:من

 

  بیرون اتاق از رفت آیدین

 

 خوندم ام فاتحه بود گذشته قرارمون ساعت از ساعت نیم

 

  کردم خوشمل آرایش یه کردم خشک موهامو کردم شور گربه رفتم سریع

 

 ای لوله لی شلوار با پوشیدم بود تنــــــگ و داشت چاک که زانو رو تا بلند خاکستری مانتو
 و ادکلنم ریختم فرق موهامو مشکی اسپرت های کفش و خاکستری مشکی شال و مشکی
 شده عـــــــــــالی کردم نگاه آیینه تو خودمو شدم اماده چطور نفهمیدم ریختم خودم رو
 فدا الهی دیدم آماده و آیدین که سالن رسوندم خودمو دو با برداشتم و کیفم و گوشی بودم
 سه فیدس پیراهن با تنگ مشکی لی شلوار بود شده کش دختر حسابی داداشم برم باالت قد
  مشکی اسپرت هم کفشش بود گذاشته باز هم اولش ی دکمه تا

 

 و قدش زدیم هم با میکرد برانداز منو هم آیدین بودیم زده اسپرت تیپ برادر خواهر یعنی
 کردیم حرکت فرحزاد سوی به و شدیم ماشین سوار
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 ( بشه دیروز جبران و بیاد خوشتون امیدوارم خوشگال طوالنی پست یه اینم)

 حسابی بود گذاشته عربی آهنگ آیدین بودم خورده دخترا از رو کتک ترافیک وجود با
  بود کمرم تو قـــــــــــر

 

  نبود گفته که رستورانی رفتیم باهم کرد پارک ماشینو آیدین رسیدیم بعد مین1:

 

  طرفمون چرخید ها نگاه همه ما ورود با

 

 میزی به کنم خیس خودمو بود نزدیک من که بودن کرده اخم چنان دخترا خـــــــــــــدا یا
 سلــــــــام: من رسیدیم بودن کردن رزرو که

 

  ـــــــــــــــــــ :ها بچه

 

 

  هاا واجبه سالم جواب:من

 

 

 وسط زمی به و میرفتیم باید میز اون شاید داداشی نه مگه اومدیم اشتباه شاید ببینم:من
  بودن پسر دختر گله یه که کردم اشاره رستوران
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  بریم که گرفتم سهند دست

 

 کیی اون منه دست تو که آیدین دست خب کردم نگاه میکشه منو داره دیگه دست یه دیدم
 ردمک آیدین نگاه خودمه دست خو اینم کردم نگاش باال اوردم دستمو یهو جیبشه تو که هم
 یرمس کرد اشاره سهند به که کردم نگاش گرفت ازم که نیشگونی با شده قرمز دیدم که
 کناری صندلی کشوندم سهند دستای به رسیدم اینکه تا کردم همراهی و سهند دست
 به تنشس سونیا بغل صندلی هم آیدین نشستم ریلکس خیلی منم کشید برام خودش
 نتاخیرمو واسه اینکه بعداز گرفت خندش که کردم اشاره سونی به و زدم  چشمک آیدین
 سلـــــــــام :گفتن باهم و کردن باز و اخماشون ها بچه دادیم توضیح

 

  فرزندانم ماهتون روی به سالم:من

  حاله چه در آقامون:گفتم کردم حلقه سهند گردن دور دستمو

 

 

 قهــــــر:سهند

 

 

  چلــــــــــا:من

 

 

  ـــــــــــ:سهند
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 ابحس آقامون با بعدا اگه حاال:گفتم گوشش در کردم خم سرمو قهره واقعا اینکه مثل نه
 میکنــــــه آشتی کنیم

 

 

 میل کمــال با:گفت زد هم لخوشم لبخند یه زد برق چشاش سهند

 

 هرفت یادت قرارمون دادی وا زودی همین به وا:گفتن میزنه شنگول سهند دیدن که ها بچه

 

 

 کرد بغلم یهو و برگشت میکردم نگاش بااخم که من به رو رفت غره چش بهش
 کردن اغفالم خانومی:گفت

 

  اهــــــــم اهـــــــــم:آیدین

 

 

 دیشب تازه ما میاد دلت نیار در بازی غیرت داداش جون بابا ای:گفت و شد جدا ازم سهند
 کردیم عقد
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 سونی هب عاشقونه نگاه یه و چی من پس آره:گفت زد لبخند و انداخت پایین باال ابرو آیدین
 خنده زیر زدن پقی ها بچه حرکتش این با انداخت

 

 

 میاد دلت خانوم سونی میگه راســــت خـــــــو ببندین نیشاتونو کوفــــــــــت:من
 هوم کنی اذیت داداشمو

 

 پایینه اش یقه تو تا سرش بچم دیدم

 

 آیدین که داره ناز نمه یه فقط داداشمه شیفته عاشق اونم که کشیدم زبونش زیر از باالخره
 رفــــــت شد ذلیل زن داداشم خخخخخ خریداره نازشم کله با:گفت

 

 سوار کدوم هر ها زوج هم برگشتن موقع گذشت ها بچه های شوخی و خنده با و شام
 شدم خودشون ماشین

 

  سهند ماشین تو رفتم من

 

 .... آیدین ماشین تو رفت هم سونی

 --------- دارد ادامه

 شوناز  حرکت یه با و داد چراغ سهند اینکه تا بودن گذاشته کورس دیگه باهم ماشین تا7 
 شد دور
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 شدی جدا بقیه از چرا میری کجا عزیزم:من

 

 

 میفهمی خانومی نکن عجله:سهند

 

 

 بـــــوگـــــــــو نکن اذیت آقامون ااااا:من

 

 

  نـــــــچ:سهند

 

 

  قهـــــــرم باشه:من

 

 کردم آویزون لبام ها بچه مثل 

 

 وایستاد پرتگاه یه ی لبه و شد خارج شهر از ماشین اینکه تا

 

 (جنتلمن چه اوهو) کرد باز و من سمت در اومد شد پیاده سهند
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 دمم جون آره نکردم ذوق حرکتش این از اصال مثال که منم

 

  پرتگاه ی لبه برد خودش با و گرفت و دستمو

 

  ددم آی مامــــی آی میترســــــــم من ویـــــــــــــــــــــــــی

 

  نشوند پاش رو هم منو نشست

 

 (جنبه بی کنن حـــــــیات بی سر تو خـــــــــاک یعنی)نرمه چه جــــــــون

 

 

 نیست خوب حسودی گفتن قدیم از من احساسات اوج تو پریدی تو که باز جان وجی

 (خسیـــــــــس خودت مال اصال نیست هم مالی همچین گمشو)

 

 خـــــــــــــــــــخخخخخخخخخ

 

  شد خنک دلــــــــــم آی جان وجی میسوزی داری
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 انــــــــــــــــی:سهند

 

 جانم اه چیه یعنی میخوای چه ها:من

 

 نم بغل تو نکنه گفت شد شیطون میکنم صدات دارم ساعته دو کجاست حواست:سهند
 هوم کرده هواییت

 

 

 نکنی رودل میشه زیادیت نوشابه ایششششش:من

 

 کردم فکر اونجاشم به عزیزم نه:سهند

 

 نیاری کم:من

 

 نکن شم فکر اصال:سهند

 

 شا قهقه که کردم قایم اش سینه تو سرمو شدم حرصی اخرشم میخورد خونمو خون یعنی
 هوا رفت

 

 خانومی:سهند
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 موکونی اذیتم نموخام :من

 

  بشم خانومم فدای الهی:سهند

 

  رفت یادم و شبی سر قول نکن فک:کرد گوشم نزدیک سرشو بعد

 وشمگ ی الله رو ای بوسه اینجا اوردمت همین واسه اصال گفت کرد حلقه دورم دستاشو بعد
 باشی راحت اینکه واسه:داد ادامه شدم مورمور که زد

 

 هوا رفت جیغش که کردم حوالتش مشتی

 

 

 گرفتم آتیش یهو که کردم بلند سرمو نمیاد ازش صدایی دیدم

 

 و داد ترضای بود قرن یه ما واسه که دقیقه چند بعداز بود گرفته بازی به و لبام سهند لبای
 شده شل نیشاش باز دیدم یهو شد جدا ازم

 

 نشست گلوم زیر لباش اینبار

 

  اسفندماه هوای این بود شده گرمم حسابی

 بود آتش کوره مثل من واسه
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 وسهب دارم دوست خیلی:کرد مونددزمزمه حرکت بی و برداشت گلوم بوسیدن از دست سهند
 رسیدم آرزوم به باالخره رو گلو زیر

 

 او سریع میدونستم نبودم مطمئن خودم از چرا دروغ البته آیدین دست از فرار واسه من
 (خــــــــــاک) میدم

 

  شده دیر بریم بیا سهند:من

 

 میوفتم خواب دیگه عید خرید بریم دارم قرار ها بچه با فردا

 

  کرد قبول حرفی هیچ بدون سهند

 

 بعد کرد کف دهنمون که زدیم حرف اینقدر هم ماشین تو کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار
  ما خونه در رسیدیم ساعت یه از

 

 خوش شب باش خودت مراقب بود خوبی شب عزیزم مرسی:من

 

  کاشت ام گونه رو ای بوسه بعد و خوش هم تو شب خانومی خواهش:سهند

 

  موند خونه تو نرفتم من وقتی تا سهند
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 وضع لباس ی حوصله افتادم تختم رو خسته تنی با میداد رفتنش از خبر زد که بوقی با
 به و دش گرم چشام کم کم اومد لبم رو لبخند سهند شیرین ی بوسه حس با نداشتم کردن
 .رفتــــــــــــــــم خواب

 زینـــــــــــــــــــــــــــــگ

 

  زینــــــــــــــــــــــــــــــگ

 

 

  روحــــــت تو ای

  نحسش صدای این با کرده اختراع و ساعت کی نمیدوم من 

 

  کنم کار چه باید حاال خب نشستم تخت رو شدم بلند

 

  نمیدونم

 

 یهو که بود شده گرم چشام بخوام باز گرفتم تصمیم

 

  انــــــــــی

    انــــــــــــی
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 برداشته ها تحریم کرده حمله آمریکا اومده زلزله شده چی هــــــــــــا:نشستم فنر مث
  نــــــهه شده

 کرده حمله داعـــــــــش

 

 افهمیب فلسفه من واسه داره لندهور بلندشو جیـــــــــــــــــــــــغ:گفت صدایی یه یهو
  دارم خرید من بابا

 

  شدم الی متوجه تازه

 

  و راه همه این میره کی واو

 

  نـــــچ نــــچ

 

 اومد باز صداش که بودم تیپش میخ طور همین میده دستمون کار امروز این

 

 کنم درست حلوا بـــرم مردی هوی:الی

 

  ندارم مشکی لباس من وااااااااااااااااااااای گفت خودش سر تو زد نشست یهو

 

  بپز و عمت حلوای بیشــــــــــــعور: من
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 یرونب دیگه بیست تا سریع نداره فایده:گفت داد تکون تاسف روی از سری شد بلند الی
 اقات با که بگم چیزی کنم باز دهن خواستم رفتیم ما نیومدی اومدی که اومدی منتظریم
 شدم مواجه الی خالی جای و خالی

 

  پـــــــــــــــوف

 

 اصال کنم آرایش بپوشم لباس کنم حموم دستشویی برم دقیقه61 نمیدونم من
  کنم فکـــــــــــــــر

 

   هـــــــــــــــــــی

 

  کردم شور گربه خودمو حموم تو پریدم سریع

 

  کردم خشک ای دقیقه: سر هم موهامو

 

 لباس حاال

 

 کفش رمک شال و کرم تفنگی لوله شلوار با داشت چاک که زانو رو تا نخی مشکی بلند مانتو 
 کردم خوشگلم دخترنه آرایش یه پوشیدم هم مشکی سانتی8پاشنه های
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 ندارم آرایش به نیاز که من البته

 

 خوشگلی خودت تو میکنن اشاره فرمان اتاق از

 

  عملو سرعت هـــــــــــوف7:/8 شد میخ ساعت رو نگام زدم عطرمو

 نشده سوراخ هام کلیه تاWC برم دادم ترجیح

 

  شدم سبک آخیــــــــــــش

  نداشتم رو پله حال برداشتم و ماشین سویچ و موبایل و کیف

 

 جمه جمعشون هم خانواده بعـــــــه

 

  خداحــــــــافظ میرم دارم من خــــونه اهـــــل:من

 

 

 همرات به خدا خونه اهل:آیدین

 

 

 خودمه خل داداش خخخخخخخخخخخ
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 ور شدن هوار همه گذاشتم خیابون تو که پامو عاشقه خورده یه الهی نیستا هم خل البته
 سرم

 

 دمافتا راه خرید پاساژ سمت به  کردم ماشینشوم سوار سریع تلفات از جلوگیری واسه

 

 خـــــــــــرید یعنی عشــــــــــــــــق

 

 

 خخــــــــخخخ گرفتتم جو یکم فقط نشده چیزی

 

 

  کردم پارکش سریع کردم پیدا پارک جا یه رسیدیم بعد مین61 

 

 درسته چی همه اومــــــــم کردیم نگاه خودمونو اول

 

 کنیم شروع کجا از این کاره چه ها بچه خـــــــب: من

 

 شلوار مانتو:نیلو

 

 موافقــــیم:الی و نسیم
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 OK:من

 

 

 اسمش میکنیم ازش خریدامون همیشه که ها بچه از یکی پاساژ) نگاه رو اونجا ها بچه:من
 (بود عرشیا

 

  ندیدیمش که بود وقت خیلی عرشیا جـــــــون آخ:نیلو

 

 

 بریم شده تنگ براش دلمون آره:نسیم

 

 

  کردیم حرکت پاساژش سمت به

 

  خرید بیاد موقع این داره وجود هم تر دیــــــونه ما از اینکه مثل نه

 

  بود شلوغ سرش حسابی
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 سرش پشت رفتم نامحسوس خیلی منم نشناسه بهشون که جلو کشیدن شالشونو ها بچه
 شد رفیق باهامون هم عرشیا که بود موضوع همین شاید بودم راحت باهاش

 

 

 خورد جا که گذاشتم چشمش رو دستامو

 

 ام کی من گفتی اگه:گفتم

 

 نیآ نیستم عرشیا که نشناسم خودم فسقلی اگه من:گفت کرد بوسش گرفت دستامو

 

  شناختتم اینکه از خوشحال

 

 دوکارو هر هم چندنفری بودن انتخاب مشغول نصف میکردن نگاه رو ما نصف مشتریها
 میدادن انجام

 

 دارد ادامــــــــــــه

 

 الیــــــــــک

 

 و 
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 نشـــــــه فراموش نظــــــــــر

  بودن پرسی احوال مشغول دخترا

 

 خدمتم در خانــــوما خب   :گفت عرشیا دقیقه چند بعداز

 

 

 ها؟؟؟؟ بچه نه مگه ایم مغازه صاب خودمون ما برس مشتریات به برو باو گمشــــو:من

 

 

  هــــــــوم:دخترا

 

 

 دادنه جواب وضع چه این درد ای:من

 

 هستی داشتنی دوست فسقلی همون هنوز که الحق:عرشیا

 

  مشتریا پیش رفت عرشیا

 

 

  بود مخ رو خیلی بعضیا نگاه وسط این
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 میکرون تنمون و میدوختن میبریدن ما واسه چیا ذهنشون تو میدونه خدا حاال

 

 

 نیارم دخترا و خودمون رو به اصال کروم سعی

 

 برا اریمد الزم هرچه برین بابا میکنین نگاه وایستادین خشک چوب مثل چرا:گفتم دخترا به
 و بردارین خودتون

 ....... میگیره خندم تصورش از افتادم راه لباسا سمت به حامله های پنگوئن مثل خودم

 

 

 تا2 شلوار تا2 مانتو تا2 شد هم اش نتیجه میکردم انتخاب لباس که بود ساعتی یه حدود
  مقنعه و شال

 

 : گفتم عرشیا به رو من سمتم میومدن پر های دست با هم دخترا

 

 کنیم زحمت رفع تا کن حساب رو اینا عرشــیا آقـــــا خب

 

 

 اباب میزاره کالس اینجا اومده مدتی بعد حاال اورده در زبودن من واسه بــــــــرو:عرشــیا
  فسقلی داری پول میدونم
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 دیه کن حساب بخدا ندارم حوصله عرشیا باو گمــــــشو:من

 

 بگیرم پول آجیام از من میشه مگه:عرشیا

 

 هب دادم کارتمو خوندم هارو قیمت دفترچه رو از دیگه حرفی هیچ بدون نشه که چرا آره:من
 -------رمزشم  بکش دویست و میلیون یه:گفتم عرشیا

 

  نمیکنم قبول بعد دفعه انشاا:عرشیا

 

 میشی ورشکست که بزنیم بار طور این و بیایم ما باشه قرار دفعه هر اگه:نسیم

 

 میگه راست:نسیم

 

   نمیام مغازت دیگه نکنی حساب اگه خودم جان به:من

 

 

 ... آخــــــه:عرشیا

 

 

 نداریم ماخه آخه:الی
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 داد عیــــــدی هم شـــــــال یه نفری کرد حساب عرشیا کردن پاره تیکه تعارف بعداز
  بهمون

 

 

 جونم عــــــری میســـــــــی:من

 

 

 عری گفت من به شـد لـــــــوس این باز بیـــا :عرشیا

 

 

 حــــــرص میگیم ما هم هروقت عری بگن بهش میتنفره نهایت بی عرشیا خندیدن همه
 میخوره

 

 

  شوهراتون خبراز چه رفت یادم راستــــــی:عرشیا

 

 

 بودن شده مچ خرید اومدن ما با که چندبار بود آشنا پسرا با عرشیا
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 بگردم میارن در حالل نون دارن حیـــــوونیا هیچی خـــــر سر سالمتی هـــــــی :من
  الهی

 

 

  خندیدن قش قش همه حرفم این با

 

 

 یمبرس خریدامون به بریم کردیم خداحافظی بعد حرفیدیم عرشیا با ساعتی نیم حدودی

 

 بار بازار کل بود ما دست اگه خالصه و مجلسی و راحتی لباس و صندل و کفش چندتا
 میکردیم

 

 گلم داداشای دوتا و سونیا با(سهند بابای مامان) جون بابا جون مامان و بابا و مامان برا
 ویلتح رفتیم دخترا با دادم سفارش چیزی یه رفتم صبح که آقامونم واسه خریدم عیدی
 و یکردمم نگاش میوردم بیرون بار یا هرچنددقیقه کردم ذوق کلی بود حوشگل چقد گرفتیم
  میشد ازب بناگوش تا نیشام

 

 مینداختن دستم همش هم دخترا

 

 

 خورد رو بزرگه روده کوچیکه روده گشنمه من دخترا وایـــــــــــی:نسیم
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 موافقید؟؟ رستوران با:من

 

 

  خیـــــلـــــی آرهــــــــــــه:دخترا

 

 

  بود دنجی جای باکالس رستوران یه رفتیم بعد گذاشتیم ماشین تو و خریدامون

 

  یمداد سفارش مخلفات با برگ هممون اومد گارسون کردیم انتخاب بود گوشه که میزو یه

 

  خحخخ بخند بگو حال در جفت جفت تقریبا همه گذروندم نظر از و اطراف

 

  بهش کردیم حمله ها سومالی مثل مام آورد و سفارشات گارسون دقیقه چند بعداز

 

 

 که هم اش نوشابه نیلو دادیم پول الی گفنه به باشه نخورده دست سس یه نزاشتیم حتی
   خندیدیم کارش این با همه کیفش تو انداخت نخورد کامل

 

 .شدیم خونه راهی کردیم پذیرایی شکممون از حسابی اینکه بعداز
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 ( دارم دوستتون خیلی مرسی حمایتاتون بابت گلم دوستای)

  کامله سفره های سیـــــن ببین مامان آنــــــی

 

 مامــــی باشه:من

 

 

  ؛سمـــــاق؛سکــــــه سیــــب؛سمنــــو خب

 

  چیه دیگه این ایـــی

 

 مــــــــامـــــــــــــی مــامـــان:من

 

 

 میزنی داد شده چی بعـــــلـــه:مامان

 

 چیه؟ ها هسته این مامان:من

 

 

 هستــــــه؟؟؟؟؟؟؟؟:مامان
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 ببین بیا اسـت سفره تو ایناهاش آره:من

 

  کجاس کـــــو:مامان

 

 کردم اشاره ظرفه به بعد و ایناهاش من

 

 ؟!چیه این نمیدونی راستکی راست نــــــــــــــــه نمیدونی واقعا نههه:مامان

 

 

 مامان جون بـــــه نه:من

 

 

 این خـــــره کردم بزرگ دختر سرم خیــــر:گفت داد تکون تاسف رو از سری مامان
  سنجده

 

 

 چـــی چــــــی:من

 

 

 OK   د ج ن س :مامان
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 آره آره هـــــــا:من

 

 

  سنجــــــد الخــــالق جلل

 سنجدمون آقا از اینم خب

 

 ایناهاش سبزه سبزه اومــــم

 

 گنـــــدش بو اون با میــــــاد بـــــــدم اینقد سیـــــــــر ایــــــــــــــــــــی
  اوقــــــــــــق

 

  ساعت اینم خب

 

 کامال چی همه دیگه اضافه هم سین دونه یه حتی مـــامی:من

 

 یداپ آدمیزاد شکل تا بکش صورتت اون به دستی یه برو حاال مرسی بــــاشه:مـــامـــان
 کنی

 

  مـــــامــــــان اااا:کردم اعتراض
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  یـــــامان:مامان

 

 

 .رفتم ها پله سمت به آویزون ی لوچه و لب با

 

 خروس کله صبح از همین واسه کرده دعوت و سهند خانواده مامان عیده امـــروز
 (عـــــــــایـــــــــا نوشتم درست)خون

 میزنه غـــــــــر مدام خونه و من جون به افتاده 

 

 

 .هست وقت دیگه نیم و ساعت یه هنوز اومــــــــــــــم

 بش عادیه چیزی یه بابا حاال کردن زندانی حموم تو خودشونو مامان دست از آیدین و بابا
 دهمی و چی غسل حموم تو ساعت دو میدونه خدا آیدین این اما باشه کرده شیطونی قبلش

 رافکا تو پریدی پا جفت تو باز وجی(میده غسل داره میکشه طول حمومش هرکی یعنی)
 گمشـــــــــــــو(ببعی حقیقته) کرد جمت نشه هم کاردک با که میزنمت همچین من
 هــــــــــــــا بیـــرون میکشم حلقومت از زبونت

 و آدم احمق وجـــــــــــــی زبـــــــونم آخـــــــــــــــــــــــــخ (بکش میتونی اگه)
 .باهام میندازه کل ندارم کارش من هی میکنه کاری چه به مجبور
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 تخم رو قدم فرموندن رنجه قدم خان آیدین گذشت قرن یه ی اندازه که ساعت نیم بعداز
 کندن دل حموم از گذاشتن ما چشم

 

 شد ترک زهر طفلک که حمومش تو کردم شـــــــــوت خودمو سریع منـــــــــم

 

 شدم آیدین حموم چیزه ا بیابونا آواره من حموم واسه بود شده خراب خودم حموم شیر خب

 

 بــــــــــــــاز کــرکـــس ی اندازه دهنم بریــــد کفم گذاشتم حمومش تو که پامو
 رمک شامپو نوع همه نمیشه پیدا پسر این ی نمونه یعنی پام کف بود افتاده چشــــــــام

 .میشد پیدا حمومش تو دیگه زهرماره هزار و کننده نرم

 

 مثل تن به حوله سریع شستم خودمو درویــــش چشا آی آی آی شدم لخــــــــت سریع
  اتاقم تو کردم پرت خودمو جت

 

 ردمک جمع باال کلیپس با هم بقیه صورتم تو ریختم چتریامو کردم خشـــــک مـــــوهامو
 و ریمل کردم تر درشت مداد با چشامو مالیدم لبام به هم جیگری رژ زدم پودر کـــرم یکم
 مه جیگری رژگونه کـــــــوشــــــولو یه نیست نیاز که ابروهامم زدم پرپشتم مژهای به
 .زدم

 

  خخخخ خالی مامان جای کمدم تو رفتــم تـــاکمر

 برداشتم مشکی ست زیر لباس کردم پیداش میخواستم که چبزی باالخره
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 . عشقـــه رنگ مشکـــی دالم دوش میکنین نگاه اینجوری چرا چیه خو

 چـاک جلو و پشت که قـــرمز تنگ دامن با مشکــــی ساپرت لباسام بین از
 ای حلقـــــــه آستین سفید جذب شرت تی با(گفتم چی عالـــــم خـــــــاک)میخورد
 کردم نگاه آیینه تو خودمو پوشیدم

 .هستما ای تیکه عجب منم خودمــــــــونیما

 مسفیدم طال ست گرفتم دوش بود داده هدیه بهم آرش عقد روز همون تولدم که ادکلنم با
  انداختم بود جون مامان باباجون هدیه که

 

 . شدم عالیـــــــــــــه اومــــــــــم

 

 ......دارد ادامه

 شانسا این از که ما نشه گم وقت یه گذاشتم دست سر و بودم خریده که هایی عیدی
 . شد گم شاید دیدی چه خدارو نداریم

 

 زودتر مرموز آرش فهمیدم آخر بود ضایع چقد شد گم آرش عیدی جمع تو پیش سال سه
 .داده فلک عیدیشو

  اومدن اینا سهند یعنی این شد بلند اف اف صدای بیرون گذاشنتم گه پامو

 ودمخ سر تو زدم دوتا نپوشیدم صندلمو اومد یادم که شدم سرازیر ها پله از تنــــد تنـــد
  پوشیدم بلندمو پاشنه سفید صندل برگشتم دوباره رو اومده راه

 

 (خـــــــانوم بابا) خانومانه خیلی بار این ولی
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 بتهال بقیه چشم از دور هم سهند کردم بوس رو سانیا و جون مامان و باباجون پایین رفتم
 ----بوسید کونمو بگیریم فاکتور و آیدین اگه

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

 دست به دست قرآن د بو خودش هوای و حال تو هرکس بود مونده دقیقه7 تحویل سال تا
 آیه چندتا خوندن بعداز کردم باز و یاسین ی سوره من به رسید نوبت اینکه تا چرخیدمی
 .سهند دادم

  بخونه و تحویل سال دعای شد قرار بابا

 

 ☆البصـــــــار و القلـــــوب مقلـب یــــــا☆

 

 زودتر آقاجون میکنم دعا زمان امام آقام واسه خــــداجون ---- بود ماهی تنگ به نگام
 شده تنگتون دلم بیاین

 

  ☆النهــــار و مدبـــرالیــــل یــــا☆

 

 نباشه دلشون تو ناراحتی هیچوقت باشن سالمت و سالم همیشه خانوادم خداجون

 

 ☆احــــــــوال ول الحـــــول محـــــول یـــا☆
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 نکن اش بچه و زن شرمنده و پدری هیچ روزا این تو خدای

 

 

 ☆الحــــل احســــن الـــا حـــالنــــا حــــول ☆

 

 ندسه سایه نمیخوام ای دیگه چیز خوشبختی جز خدایا میکنم دعا خودم واسه نفر اخرین
  باشه سرم باال همیشه

 

 

  بومـــــــــــــــــب که بودم خودم هوای و حال تو

 

 مبــــــــارک017:ســـــال

 

  بود گــــــرم ماچ و بوس بازار

 

 و آیدین و جون مامان باباجون مامان ترتیب به  بابا بغل تو کردم پرت خودمو نفر اولین
 .سانیـــــــــــا

 

 بودن زده ذل سهند و من به لبخند با همه حاال

 

  میشدم اب خجالــت از من حاال بـــابــــا ای
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 خانــومــــم مبارک عیـــدت:گفت بوسید پیشونیمو اومد نزدیکم سهند باالخره

 

 بودن ما گرفتن ماچ منتظر همه انگار برگشت اول حالت به جمع

 

 یه مامان و خودش طرف از هم بابا دادن بهم هدیه کـــارت جون مامان و جون بابا
  داد قیمت گــــرون گـــردنبــــد

 

 یه هم سانـــیا ارزید مـــی میلیون7/: کمش کم که قیمت گــــرون ساعت یه آیدین
  آیــدین عیـــدی امــــا و داد بهم رنـگ یاسی خــــوشگل مجلسی لبــاس

 

 یه اون به من عـــیدی مقــــل دقیقـــا شـــــدم شوکـــــه داد نشــــوتم وقتـــــی
  ینآید یکی من عکس یکی عکس دوتا میکردی باز که قلبش بود قلب که زنجیر پالک

 

 اوردم رو ها هدیه باال طبقه رفتم دو با کردم تشکــــر هاشون هدیـــــه بابت همــــه از
  گرفتم ای قهوه دوخت خوش شلـــوار و کت بــــابـــــا به

 

 خوشگل خیلی جواهراتش ســـت با رنگ همون به شیـــک شب لباس هم مامان واســـه
 هم ست یعنی بودن

 

 هب پیراهن هم باباجون واسه گرفتم رنگ کــــرم دامــــن و کت دست یه جون مامان واسه
 کرم مشکی از ترکیبی کـــــروات با کرم رنـــــگ
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 وقذ کلی که گرفتم چرم(دسپند با پول کیف کمـــربند) کامل ست یه آیدیــــــن واسه
 کـــرد

 

 مجلسی دستی کیف یه گرفتم زمردی سفید طال ســـت سانیــا واســـه

 

 .شد تعریف ام سلیقه از چقد که وای کردن تشکـــر کلی

 

 کلی شــب تا بـــــــود شده شـــــوکه من مثل اونم کــــه دادم سهند هدیه هم سر اخر
 نوروزی تعطیالت و ها بازدید و دید فــــردا از شد قرار خوردیم و خندیدیم و گفتیم

 .بشــــــه شـــــروع

  گذشت تگــرگ و طــــوفان و بــــــاد و برق مثل تعطیالت روز0: این

 ونچ دخترا ما واسه مخصوصا بود خوبی سال واقعا جدید سال گذشت خــوش حسـابی ولی
  باهم اونم عروسیمونه دیگه مـــاه6

 

 

  شد تموم باالخره امروز امتحــــــــان از اینم آخیــــش

 

 امتحان واسه کردم مصرف انرژی حسابی گشنه من:گفت الـــــی

 

 میارم ضعیف دارم منم اوهوم:نسیم
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  کردیم حرکت دانشگاه سلف سمت به نیلو و من موافقت با

 

  کیک و نسکافه سفارش بعداز

 

 خرید بریم کی دخترا:گفت نسیم

 

 کشیدم زجری چه یادمه عقدم کردن خرید هنوز خرید بازم نگو وای:الی

 

 اونه عروسی انگار ام جهیزیه دنبال افتاده پیش هفتــــه یه از که من مامان هـــــــی:من
 ندارم من داره استرس اون ک اینقدر

 

 میبینیم اخر شب هم تورو استــــــــرس:نیلو

 

 گفت بلندی آخ که گرفتم ازش نیشگونی

 

  نکنی خوشمـــزگی باشـــی تو تــــا:من

 

  ایــش:نیلو
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  ردمک حرکت خونه سمت به خودمم خونشون رسوندم دخترارو کیک و نسکافه خوردن بعداز

 

 عالقم مورد غذای بوی بــه بــــه

 

 هامومو سفید ای حلقه تاپ با پوشیدم مشکی ورزشی شلوار یه باال رسوندم خودمو دو با
 بود شده گرم هوا کردم رها شونم دور

 

  بود مشغول خانوم زهره

 

  سلــــــام:من

 

 کعلی کنم سکته بود نزدیک مادر اومدنه وضع چه این:گفت باال پرید دومتر خانوم زهره
 سالم

 

 

  دبر  من سر از هــــــوش بودید انداخته راه شما ک بویی این ببخشـــید جون زهره وای:من

 

 نیومدن بابا مامان راستی

 

 

 بکشم غذا تا بشور دستت نمیان ظهر گفتن مادر ن:جون زهره
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 باشه:من

 

 آخـــــــــــــــــخ:من خوردم بشقــــــــاب دوتا خوردیم باهم کشید ناهار جون زهره
  جون زهره طال دستت

 

 مادر جونت نوش:جون زهره

 

 

 

 .نذاشت جون زهره که بشورم ظرفا اومدم کردیم جمع دادم کمکش و میز

 

 تــــل رفتم برداشتم موبایلمو بود رفته سر ام حوصله اتاقم رفـــتم 

 

  ببین و کشـــورمون مهندسای خـــــــدا تورو اوه اوه

 

onl میالد i ne  

onl مرشاد i ne 

onlنیما i ne 

onl الی i ne 
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onl نسیم i ne 

onlنیلو i ne 

 

 میکنه کار داره من شوهر فقط آخـــــــــی

 

 دادم ام پی بهش

 

 فرستادم قلب استیکر یه و خودم جیگــــــــر سلـــــــــــام:من

 

 

 (بوس استیکر) خانومم سلــــــــام:داد جواب سریع

 

  (چشمک استیکر)بودی خوابیده گـــوشی رو آقایی:من

 

 (لبخند استیکر) بودم خـــــانومم منتظــــــر نــگو:سهند

 

 عزیزی فـــدات:من

 

 خــــانومی مـرسی:سهند
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 بالش به سرم که من جفتمون شدیم خسته اینوه تا میکردم باری پیم سهند با ساعت نیم تا
 .شدم بیهوش رسید

 بعد مــــاه6

 

 

 مامان کن ولم اه:من

 

 عروسیه امروز سرش خیر گنده ی دختـــره زهرمار:مامان

 

 مـــامـــان نمـــوخام:من

 

  خـــــــوابمه من

 

 میمون توی به سهــــــند حیـــف:مامان

 

 

 میگم چی نبود حــــــواسم  شدم خستــه مامان غـــرغــــرای از دیگه

 بگیــــرش برو سوختـــه بـــراش دلتون خیلـــی اگــــه:من

 

 رفته آخیـــــــــــــــــشششش نمیـــــاد صدایی دیـــدم
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 لـــــــــــالـــــــــــــا سوی به پیش

 

 واقـــع در شوکه تو نکرده هضم منو حـــرفای هنوز مامان کهاین از غافل

 

  که بود شده گـــرم چشـــام

 

 

 شپلـــــــــــــــــــققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 

 پایین شدم پــــرت تخت از که طوری شــــــدم پا فنر مثل

 

 بیــــــــژن زاده امـــــام یـــــا

 

 

  مـــــــــــــامــــــــــــاننننننن

 نیست ها بمیـــــری تـــو اون از بمیــــــری تو این برس دادم به خودت خدا

 

 شده زخمی ببـــــــر عیــــــــن اتـــاق وسط بود وایستاده تابه مای بـــــا مامان
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 گفتی؟؟؟؟؟؟؟ چی بگـــــو دیگه بـــــار یه:مامان

 

 من ولی عشق مهربونید شمــــا چقد گفتم هیچی هـــــــــا:من

 

 !!!نشــــــــــــنیدمممممممممم:مامان

 

 

 کردم غلط مـــن بابا سوگلـــی میشــــی عصبـــانی چرا خب خیلـــی:من

 خوردم خوشمزه چیزای اون از

 

  خورد بهم حالم لحــــــــظه یـــه

  میزدم عــــــق فقط دستشـــــــــــویی تو پریدم

 غــــــــــش بعد میزد حرف خودش با همینطور ک میشنــــــدم و مامان ی خنده
  میخنــــــدید غـــــــــش

 

 بود تنبـــــــه اینم آخـــــــــه

 

  اومد جا حالم آخــی گرفــتم ســــاعته نیم دوش یه حـــموم رفتـــم دســت به حوله

 به مزد و بـــــود دیده تدارک مامان که مختصری ی صبحانه پایین رفتم کردم تنم حولمو
  بدن
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 الش با تنگگگگ روشن جین شلوار و مشکی مانتو سریع شد بلند مامان جیغ بـــــاز
 ریعس نداشتم وقتش بگم بهتــــره نداشتم که آرایشم حال پوشیدم صندالمم و مشکی
 هب خودشم و بفرسته ماشین با وسایلمو و تور شد قرار کردم خداحافظی مامان از سریع
 کرد حرکت دیگه آرایشگاه سمت

 

 گوش میشد پخش که آهنگی به ساکت هردومون ماشـــــین تو دنبالم بود اومده سهند
 میدادیم

 

 دارد ادامـــــــه

 

 نظــــــــر

 

 .عشقــــــــولیا میســــــــــــی نشــــــــــه فــرامـــــوش کـــــامنت

 خوبه عاشقی تو با میگم مـن}

 

 

 آشوبه تو بی قلبم نباشی تو

 

 

  رویاست یه واسم عشقم میگم من
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 دنیاست تمومه قلبت ی گوشه میگی تو

 

 

 نمیکوبه کسی واسه تو جز من دله خوبه عاشقی تو با میگم من

 

 

 مونهمی شیشه رو جاش که بارونی مثه/بارونه مثه عشقت میگی تو

 

 

 بکنی باور اینو میخوام دارم دوستت میگم هی بکنی باور اینو میخوام عــــاشقتم میگم من

 

 عطر دوریه از میمیرم من که آخ....برات تنگه دلم که آخ....دارم دوستت چقد که آخ
 ...نفسات

 

  بودنت با دنیامون میشه قشنگ چقد که وای

 

 نبودنت وقتای نداره رنگ دنیامون
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 کنیب باور اینو میخوام دارم دوستت میگم هی/ بکنی باور اینو میخوام عاشقتم میگم من
 { شعبان جواد/کرمانی سعید از عاشقتم میگم هی............

 

 نبود اومده دخترا سالن داخل رفتم کردم خداحافظی باهاش داشت نگه سهند آرایشگاه در
  سراغمون اومد(آرایشگر خانوم) عذابمون ی ملکه دقیقه چند بعداز

 

  گذاشت رنگ بعد کرد اصالح ابرومو و صورت اول

  موندیم روال همین به ظهر تا

 

 خانوم ببینن رو ما تو بیان که کردن هرکاری خحخخ آوردن ناهار واسمون پسرا هم ظهر
 .رفتن خورده شکست لشکر مثل طفلکیا بیان نذاشت کرد سپر سینه آرایشگر

  کردن کار صورتامون رو بعد به ظهر بعداز از

 

 میرقصیدن بندری برام چشام جلو اومد آبادم و جد که کشیدن موهام اینقـــد

 

  بود مشخص چشماش تو تحسین برق شد تموم کارش ساعت0 از بعد باالخره

 

 تمگف دلم تو ام ساخته چی ببین شدی تر خوشگل بودی خوشگل خانومی خب:آرایشگر
 با ردمک اکتفا لبخند یه به ظاهر در ولی(ترشه من ماست میگه بقالی کدوم عزیزم معلومه)

  پوشیدم و لباسم رفتم آرایشگر دستیار راهنمایی
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 .شدن شکلی چه ببینم رو دخترا میخواستم زودتر چه هر نبود دلم تو دل

 

   بودن وایستاده من به پشت که دیدم رو دخترا بیرون اومدم اتاق از

 

  جیغـــــــــــــــــــــغ:من

 

 مننننننننننننننننن های خواهری خوشگال

 

  موند بــاز دهنم افتاد بهشون که چشمم برگشتن وقتی

 

 شد گرد چشاشون من دیدن از هم اونا

 

  شدن خوشگل چه من خـــدای

 

 وپراازس که خریدیم دیگه هم مثل رفتیم عروس لباس خرید واسه وقتی) بود هم به شبیه 
 ریدنخ شلوار و کت وقتی نکردن نامردی هم اونا ندادیم هم پسرا نشون حتی رو بقیه کنیم
 (کنیم نگاه نزاشتن حتی نداریم وجود ما هو عین

 خیلــی آرایششون بود روشن ای قهوه موهاشون رنگ بود شده درست مدل یه موهاشون
 ک باریک چشم خط مصنوعی ی مژه سفید مشکی ی سایه شیطونی های ابرو بود خوشگل
 طال تس جیگری رژ با شون برجسته ی گونه بودن کشیده قشنگی طرز به پایینی ی مژه از

 بود دیگه هم مثل سفیدمونم
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 کردم بغض لحظه یه

 

 سمتم اومدن شدن متوجه که دخترا

 

 میکنی بغض چرا دیوونه وا:الی

 

 شد چی خواهری جونم آنی: نسیم

 

 شده چت ابجی بغضتو نبینم:نیلو

 

 قبافه همون با من

 نکردن درست شما شبیه و من چرا:

 

 چـــــــــی؟؟؟؟ گفتن یکصدا و کردن هم به نگاه یه تاشون سه دیدم یهو

 

 شد جمع چشام تو اشک و نکردن شماها مثال منو چرا گفتم:من

 

  شنیدم شون قهقهه صدای یهو
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 یگریج چه ببین بنداز خودت به نگاه یه خله آخه:گفت آیینه سمت برو گرفت دستمو الی
 بغض داخ تورو ببین نداریم ما خوشگلیتو اون اما هستی ما مثل کنه گیر گلوت تو الهی شده
 میکنه هم

 

 

 شد گرد بسکتبال توپ اندازه چشام یهو کردم آینه تو نگاه یه

 ؟؟؟؟؟؟؟ بودم من این 

 !!! نــــــــه 

 !!! نبودم مطمعنا

 . میشد مگه اخه

 سریع ادختر  دیدم بکشم جیغ که باال بردم دستامو خوشحالی از یهو بودم کرده تغییر چقد
  گرفتن و گوششون

 شدن باحال خیلی آخ خنده زیر زدم پقی صحنه این با

 

 

 .....اومدن پسرا که گفتن و اومد در صدا به در زنگ چنددقیقه بعداز

 

 سب از اومدم هم وقتی بودم مدرسه اخه نذاشتم پست دیروز ببخشید دوستیا...}دارد ادامه
 {شدم بیهوش بودم خسته

  بره عروسش اومد اول پسرا از کدوم هر شد قرار اتاق تو رفتیم ماها
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 از دهنش کدومه نیلو نمیفهمید حاال اومد نیما نفر اولین سرمون انداختیم هامون شنــــل
 ارشاتسف طبق جلو اومد و زد برق چشاش نیما جلو رفت نیلو اینکه تا بود شده باز تعجب
 رفتن اتاق زا هم دست تو دست و داد بهش گلو دسته بعد بوسید رو نیلو پیشونی بردار فیلم
  بمونن ما منتظر در ورودیه شد قرار بیرون

 

  میکنــه رفتـــار چطور ببینه منو سهند داشتم هیجـــان میکوبید شدت با قلـــبم

 

 

 که داد شینمای حالت به گلو دسته بوسید دستشو میالد جلو رفت نسیم بود میالد بعد نفر
  کنن همراهی سوت دست با آرایشگاه کارکنان همه شد باعث

 

 میاد سهند بودم مطمعن دیگه شد انجام ترتیب همین به اونم بود مرشاد بعد

 

  اومد سهند گذشت قرن چند اندازه من واسه که ثانیه چند بعداز

 موند باز خوشگلــی همه این از دهـــنم

 

 بود شده گیر نفس چه من خدای

 

 یخیل و شنلم سمت رفت دستش شد اناق وارد لب به لبخند زد برق چشاش من دیدن با
 رفت لبش رو لبخنداز دید چهرمو وقتی باال زد اروم

 

 شکست وجودم تو چیزی انگار
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  کردن تعزیف ازم همه که من ولی شدم زشت سهند نظر از یعنی

 بینب خانومم وایــــــــــــــــی:گفت بود کرده بغل منو سهند گرم جای تو رفتم لحظه یه
  بوسید لبامو بعد و شده پرنسس چه

 یه و شجیب تو کرد دست سهند بودیم کرده فراموش رو بقیه و فیلمبردار جفتمون هر انگار
  باال رفت ها دست و جیغ باز که سرم رو ریخت  اسکناس دسته

 

 سهند مثل همسری داشتن با  بودم خوشبخت خیلـــــــــــــــی من

 

 بازیگرید پا یه خودتون شما بابا:گفت که اومدیم خودمون به فیلمبردار زدن دست با
  داشت مخصوص بردار فیلم کس هر میگم تبریک بهتون  شده عالی عالی فیلمتون

 

  بیرون رفتیم آرایشگاه در از نفری:

 

 من خــــــــــدای

 

 ی پورشه تا:داشتن دیگه هم مثل هم ماشین پسرا لباس کردن ست بر عالوه سوپرایز چقد
  میکرد نگام لبخند با که کردم نگاه سهند به بود شده کاری گل که سفید

 

 شدم غافلگیر حسابی سهند مرســـــــــــی:من

 

 و دیمنیور  طاقت دخترا با آخر پاشید صورتم به سهند که بود ای عاشقانه نگاه جوابم تنها
 بغلشون پریدیم
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 گرفتین نفره8 و جفت و تکی های عکس کلی آتیلـــــــــــــه رفتیم

 

 یکردمم خم دستاش رو سرم تر پایین پله چندتا منم مینشست ها پله رو سهند باید جا یه
 میشد چشام تو خیره اونم

 

 

 لبام انگار بود شده خم من رو سهند بودیم وایستاده بود اینطوری هم عکسا یکی
  نکرد دریغ خودش از کارو این البته که میبوســــــــــه

 

 العاده فوق های ژست با هم کنار پسرا هم کنار دخترا ما جا یه هم نفرمون8 های عکس
  عالی

 

 

 کردیم حرکت پسرا بودن گرفته که باغی سمت به ساعت یه بعداز

 

 تو مارو و میزدن بـــــــــوق بـــــــــوق بــــــرامون ها ماشین همه مسیـــــــر تو
 میکردن همراهی خوشحالیمون

 

 کردم زمزمه انداختم سهند به عشقوالنه نگاه یه
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 ــــــتـــــوشــآغ    ولـــــح از ـــــنم 

 … دادم ـ ـــــانصراف اـــــــــيـــدن ی هــــبقي از

 نامــت به قــــســــم مــــن ی معشــــــوقـــــه

 را ــم هایـ عاشـــــقانه آنــــــقدر

 میــــــزنم جــــــااااار مجــــــازی دیـــــوار این روی

 معشـــــوقش بهـ عالقــــه ابـراز بــــرای کـــــسی هر که

  … کنــــــد اســـــتـــفاده مــــن کلمــات از شـــود مجبــــــور

 

 :کرد زمزمه و گذاشت دنده زیر خودش دست زیر دستامو سهند

 

 

 

 چشمانم اشک  با بشکنند را دستانم اگر

 نفسهایم با کنند کور را چشمانم اگر

 قلبم با ببرند را نفسم اگر

 :نوشت خواهم جگرم خون با کنند پاره پاره را قلبم اگر و

 . . . دارم دوستت و دارم دوستت دارم، دوستت

 

 بود کرده انتخاب دل و جون با که شدم عشقی لذت غرق من و
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 ........میزدن صداش وجودم بند بند

 

 .نشه فرامـوش نظــــر  و لـــــایک

 آخر قسمت

 

 بعد ســـــال 6 

 

 

 

 است اماده چی همه ها بچه

 

 برسن که هاست االن اره:الی

 

 نکنن کاری خراب باش ها بچه مواظب خواهری باشه:من

 

 

 تو کی هر شدن جمع همه ما ی خونه ازدواجمونه سالگرد دومین امروز بگم براتون خب
  دعوته هست فامیل

 

  بگم سال6 این از
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 ما خب ولی هست شوهرا و زن همه بین دعوا درسته نیستم ناشکـــر خوشبختیم خیــلی
  نمیریم خواب هم بدون بازم باشیم هم قهر اگه

 

 

 نشم جزئیات وارد دیگه خب

 

 خخخخخخ بودن ما منتظر فقط انگار شد باز بختشون فامیل مجردای

 

 داره ماهه2 دختر یه که الی و سالشه:که کوچولو آرسام داره مامانی خوشگل پسمل یه نیلو
 خانوم نازیال ماهشه2 ست خاله عشق

 

 . ام حامله که است هفته:االن منم

 بدم کادو بهترین امشب و سهند شدن بابا خبر میخوام

 

  بود نسیم ناباروریه کرد ناراحت رو ما ی همه که اتفاقی تنها اما و

 در حال اون از که کردیم کمکش خیلی شد داغـــــــون کنم خالصه شنید و خبر این وقتی
 ورد نمی یمنس رو به اما بود ناراحت نمیشه بابا اینکه از هستیم میالد مدیون بیشترش و بیاد

  میدیدم خودم چشم با همیشه

  میکنه نگاه مرشاد و نیما ی بچه به حسرت با

 هر شااان نیست حکمت بی خدا هرکار باالخره خودشون برا بیارن بچه پرورشگاه از قراره حاال
 .خیره چی
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  بیرون اومدم افکارم از زنگ صدای با

 

  کردیم خاموش ها چـــراغ

 موندیم منتظر و

 

  اومد در رو کلید چرخیدن صدای دقیقه7بعداز

 

  ورودشون با

 میریختم شادی برف منم ترکوند هارو پمپ آرش

 

 مبــــــارک ازدواجمون ســـــالگــــــرد  :گفتیم یکصدا دخترا با

 

 و بوسید لبامو عمیق کرد بغلم سهند کردن جمع و خودشون زود خیلی بعد شدن شوکه
 کجاشو االح گفتم دلم تو) میکنی غافلگیرم سوپرایزات با همیشه من ی فرشته مرسی:گفت
 (دیدی

 

  بپوشن بودیم گذاشته براشون که هایی لباس باال رفتن پسرا با شد جدا ازم

 

 وسط بردش و گرفت(نامزدش) هلما دست نفر اولین خودش و گذاشت آهنگ رفت آرش
  وسط اومدن همه کم کم بعد
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 ورمبخ چیری نمیتونستم خودم کردم دعوت شام به رو همه چیرا این و رقص دوساعت بعداز
 کنه شک سهند شد باعث این و داشتم که ویاری بخاطر

 

 

  کنن درستش کشید طول هفته سه که بزرگه خیلی طبقه: کیک یه شد کیک نوبت

 

 سوت و دست بازهم بریدیم و کیک رو گذاشتیم رو چاقو هم دست تو دست جفت جفت
  بود گرفته بر در و سالن فضای که بود ها جیغ

  بود زده اسمم به کارخونه دنگ6 سهند دادن کادو بهمون همه

  بود خریده قشنگ خیلی البالویی پورشه یه نیلو برا نیما

  بود فرانسه به بلیت دوتا هم الی هدیه

  شد جاری اشکاش دیدیم که داد بهش برگه یه میالد هم نسیم

 

 خیلی ریختمی اشک خوشحالی از بود نسیم و میالد توسط بچه مالکیت حق برگه اون
  آرسین گذاشتن پسرشون اسم همونجا شده بچه صاحب که بودم خوشحال براش

 

 بود تف و ماچ و بوس سیل کرد زده حیرت رو همه دادم سهند به من که هدیه آخرین اما و
 می پرتاب بهم که

 یلیخ کردی برآورده ارزوهامو همه آنی ممنون:گفت بلند گرفت دستش تو دستمو سهند شد
 که ردک بغلم بعد و مرسی خوشحالم خیلی بچشم رو شدن پدر طعم بود ارزوم دارم دوستت
 شد متوقف سانیا جیغ با
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 پیشش رفت سریع آیدین

 یدکش کل مامان اینکه تا بودیم نگران ما ی همه میکشید جیغ و میکرد ناله فقط سانی
  بیاد بدنیا بچه وقتشه:گفت

 ختهسو پدر آخه:میکرد غر غر لب زیر بیاره سانیا مانتو و شال میرفت ک طور همین آیدین
  بود اومدنت وقت االن

 

 آیدین خوردن حرص این از بود گرفته خندشون همه

 

 شد کامل کوچولو سها اومدن بدنیا با ما رویایی شب

 .داشته هوامو جا همه و همیشه که بزرگم خدای از ممنونم من و

 

 

 

 چون دش تموم اینجوری ببخشید شرمنده داشت ایرادی و عیب بود رمانم اولین این عشقولیا
 این و جدایی و خیانت که ها رمان بقیه با باشه متفاوت داستان این که دادن نظر ها بچه
   ممنونم حمایتاتون از بازم بود چیزا

 

 مرضیه ابجی ¤(شیطون قلوهای سه رمان نویسنده) زهرا آبجی از کنم تشکر داره جا
 (من زندگی مرد رمان نویسنده)

  رمان نویسنده) سانیا آبجی¤

 ( مدفون حقایق
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 دیگه ابجیای ی همه از و(دنیام دنیاتم رمان نویسنده) سوگند ابجی¤

  دارم دوستتون خیلییی باشید موفق ممنونم خیلی.......و یاسمین آیدا ریحانه 

  باشید من بعدی رمان منتظر

 

 

 !بخند جاست همين مرگ آدمك            بخند دنياست آخر آدمك

 !بخند"تنهاست تو مثل خدا به         خواندي بزرگش كه خدايي آن

 

 !بخند"ماست كاغذي شوخي        كرد عاشق را تو كه خطي دست

 

 !بخند زيباست چه گريه كن فكر         است ارزشمند تو درد كن فكر

 

 !بخند درجاست كه نيست زدن پر        داديم يادت به آنچه راستي

 

 

 

 درزی(Zahra) آنـــــــــا:نویسنــــده

 

:017/7/7 
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  بعدازظهر دقیـــــقه6::2:ساعت

 

 حق پناه در یــــــــــاعلی

 


