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meli770 

 هیجانی,اجتماعی,عاشقانه:ژانر

 ..،دنگ..دنگ

 عمر شب در زمان گیج ساعت

 .زنگ پی در پی زند می

 است گذر دم این که فکر این زهر

 ...من هستی رگ دیوار به نقش شود می

 گذرد می ها لحظه

 باز آید نمی ، بگذشت آنچه

 دیگر هرگز که هست ای قصه

 آغاز شد نتواند

 سپهری سهراب

 :اصلی های شخصیت

 زرتشتی دین پیشوای,آتش نگهبان,ازاترایان دیگری صورت:آتروان

 زرتشتی دین پیشوای,آتش نگهبان,ازاترایان دیگری صورت: آترون

 پادشاه دوم اردشیر ازسرداران یکی اسم چنین هم,بسیارجوانمرد,رادترین:راتین

 ساسانی

 دختر نام, شاهنامه های ازشخصیت,وارسته رها,مهربانی,مالیمت,وحیا شرم:آزرم

 ساسانی خسروپرویزپادشاه
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 وروشن درخشان:درفشان

 شب آراینده:آرا شب

 :اول فصل

 فرزند ترین بزرگ پدرم,شیطون شرو موقش به,  اشرافی ازخانواده, ساله 18:آتروان

 .ساله 8 دارم خواهر یک, خانواده

 .خخخ مثال اتروان برعکس اتروان بردادر,ساله 18:آترون

 اتروان حمع)اتران به چشم سومه فرزند مادرم,اشرافی ازخانواده ساله 18:راتین

 15 دیگه یکی ساله 28 بزرگتر ازخودم یکی خواهردارم تا ودو, ارومم نیوفته(  اترون

 .ساله

 نیست ایران بردادردارم یک,خانواده دوم فرزند پدرم:اشرافی ازخانواده ساله 18:ازرم

 .سالشه 29 بزرگتره ازخودم

 دارم ترازخودم برزگ برادر یه خخخخ شیطونم, اشرافی ازخانواده ساله 18:درفشان

 .چهارم فرزند پدرم ندارن تشرف حاضرایران درحال که

 دارم بزرگتر ازخودم خواهر یه ارومم گفت میشه,اشرافی ازخانواده ساله 18: ارا شب

 . فرزند پنجمین یعنی اخر فرزند مادرم, ساله 20

 :دوم فصل

 :اتروان

 رووبزنم؟؟ حرفی یه باید بار چند ســــــــــــــاکــــــــــــت

 بزرگ میخوایین کی سالتونه 18 ؟؟؟؟مثال زد تا 6 شما روبه حرف یه چندبارباید

 باشین مستقل باید دیگه هفته یک شین؟؟تا
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 کنید؟ زندگی مستقل میخوایین اینطوری

 به ربط بی که خاندانی,  خاندانی هر نه اونم هستین اشراف ازخانواده شماها مثال

 نیست سلتنطی خاندان

 داد؟؟ یاد شماها به رو قوانین بارباید چند

 زاده اشراف یک درشعن چون ندارین رانندگی حق ازشماها کدوم هیچ:اول قانون

 نیست اصیل

 هن غیرمجاز باسرعت نه, مجاز باسرعت کنین رانندگی میخواستین اگرم:دوم قانون

 بلند موزیک باصدای

 نیست پوشیدن لباس طرز این:سوم قانون

 خم برامون واقعا ولی, ببخشیدااا(زد حرف)زد زر این چقدر ترکید مخم خداا وایییییی

 بریم کردیم*س*و*ه بار یه حاال نذاشت

 تا میگن چشه؟؟حاالخوبه پوشیدنامون لباس مگه بعدم بلند موزیک صدای با دوردور

 کینم زندگی مستقل باید دیگه هفته یک

 .گیرمیدن انقدر

 ,اتروان

 البته قرارمیداد مخاطبش رو من داشت که مابود اموزش های ازمعلم یکی صدای این

 هوففف کردن قانون قانون قرن بعدازیه

 شاملو اقای بله:اتروان

 نیست ایستادن طرز این,پنجم قانون:شاملو

 ایستادم؟ چطور مگه:اتروان
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 اترووووواااااان:شاملو

 ادم بچه مثل خبرکنه رو عمارت کل بره که ازاین قبل میپوکید داشت مخم واقعا

 ایستادم

 شاملو؟ اقای ببخشید:ارا شب

 شده؟ چیزی بله:شاملو

 بپرسم؟ سوال یه میشه! شده بله:ارا شب

 صدرصد:شاملو

 میشه؟؟ چند سه عدد بعد بگین میشه:ارا شب

 ، چهار معلوم ارا شب میپرسی که سوالی چه این:شاملو

 یننگقت رو چهارم قانون که درحالی پنجم قانون گفتین اتروان به شما اخه اها:ارا شب

 خها گفته چی فکرمیکنه ندونه هرکی که میزدیم قه قه همچین حرفش این با یعنی

 اترون منو بود باحاال شاملو قیافه خیلی

 بود ارد خنده قیاافش واقعا شاملو بهتربود دخترا بازوضع ساالن کف بودیم ولو ارتین

 اقاهامونات سمت رفتیم باشیم داشته شاملو به توجی اینکه بدون خندیدن بعدازکلی

 به غرور ویه زادییم اشراف نباشه هرچی

 .داریم خصوص

 :درفشان

 هخودم اجی ارا شب که واقعا بودم امده سرکیف حسابی شاملو اقای کردن بعدازضایع

 خخخ
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 داشتم بود باحال خیلی میکردم گوش اهنگ داشتم بودم درازکشیده تختم روی

 احساس دونم نمی, میکردم خونی هم بااهنگ

 کردم شروع بلندتر خاطرهمین به, خخخ زدم توهم بابا بخی اتاقمه توی یکی کردم

 همینطورکه کردن خونی هم بااهنگ

 گیرمب دستم میکروفون عنوان به که چیزمیگشتم یه دنبال میکردم خونی هم بااهنگ

 نرم چیز یه, میگشتم داشتم بسته باچشای

 پایین افتادم ازتخت که میکردم همراهی بااهنگ داد باجیغ داشتم, پیداکردم باحال

 ترسیدم خودم که کشیدم جیغی همچین

 راچ دونم نمی فقط, هست اتاق توی کسی میکردم احساس بازم چرا دونم نمی فقط

 کارمیکنه درست خیلی حسم اوقات بعضی

 جز نبود کسی صدای واین, هوا پریدم متر هزار ه امد که ای عربده باصدای چون

 پدرگرامی صدای

 خاصی جوری یه اقابزرگ های ونوه پدرجون های بچه توی من بابای که بگم اینم

 گفت ومیشه میده اهمیت قوانین به نصبت

 . خخخ کنیم نمی خطا ازپا دست بابا جلوی همون همه جورایی یه

 درفشاان؟ وضعشه چه این,روشن چشم(:بابا)کوروش

 ازجام پریدم با ازداد رسما یعنی

 کردم غلط......چیزه....چی..عع:درفشان

 ان؟ه میکنید غلطی چه دقیقا کالسا این توی شماها ببینم,کردی صدرصدغلط:بابا

 کردم غلط بابایی:درفشان
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 نیس خبری تاب ازلب هفته یک تا:بابا

 امدم تا کنیم زندیگی مستقل ماها داشتن توقع بعدانوقت بزنم خودمو میخواسم یعنی

 بابانذاشت بزنم حرف

 شامی سرمیز پایین دیگه ساعت تانیم نباشه حرف ساکت:بابا

 چشم:درفشان

 اشقع من, کمدلباسام سمت رفتم عزیزم تاب لب دادن تحویل البته و بابا بعدازرفتن

 خونه این ازقوانین فقط بودم لباسا اینطور

 , نمیاد خوشم

 یخوردم بند دوتا شونش روی لباسم, برداشتم ابی پرنسسی لباس یه لباسام ازبین

 بود کارشده اکلیل وبا بود تنگ کمر ازروی

 دورم ریختم ساده موهامم بود خوشمل واقعا بود دارش پف دامن هم پایین به ازکمر

 درست بیاد بگم موهامو نداشتم حوصله

 نیست حسش دیدم که پایین برم ها ازپله امدم, کردم هم ابی مالیم ارایش یه کنه

 نگاه دوربرمو خوب وقتی خخخ رفتارکنم خانومانه دیگه چقدر پایین برم ازپله

 هک خداروشکرکردم رسیدم وقتی فقط پایین امدم لیزخوردم لباس اون با نرده کردم

  خخخخ نبود کسی

 :ارا شب

 یاب کوتاه ایندفه کوروش دایی, بود دیرکرده درفشان همیشه مثل بودیم سرمیزشام

 ,بودم مطمئن نبود

 رینگیرت سخت گفت ومیشه میداد اهمیت وروسم اداب به بیشترازبقیه کوروش دایی

 های ونوه پدرجون های بچه توی بود
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 دایی بعدازاون بود واترون پدراتروان همایون دایی کوروش بعدازدایی البته اقابزرگ

 هاله خاله. بود پدرازرم کیارش

 دریه لیو بودن بیخال خیلی نه گیر سخت خیلی نه یعنی بودن متوسط کتایونم ومامان

 بودن سخترگیرترین ومامان خاله حالت

 .زدن حرف طرز توی اونم

 هب سرها وهمه,شد غذاخوری سالن وارد درفشان که میگذشت ازشام دقیقه پنج دقیقا

 براش دلم واقعا, رفت درفشان طرف

 داشت فحشتناکی اخم کوروش دایی چون سوخت

 بدترازهمه,اتروان واترون ارتین بعدازمادوتا دادیم روقورت دهنامون اب ازرم منو

 که درفشان وحالت بود پدرجون سکوت

 میتصمی چه دونستیم نمی, بودن نشسته اروم مادرجونم بود درایستاده دم معتطل

 دفعه نبود اولمون دفعه چون میگرن

 بود بد خیلی واقعا و خواب رخت توی رفتیم شام بدون بار یه یادمه نبود هم اخرمون

 نرسیدیم صبحون به صبحم چون

 شکوند اورو وهم سکوت این مامان بالخره

 سرمیز بیاد روهم دفعه این بابابذارین:کتایون مامان

 جوری یه هام دایی همینطور بود اخر بچه چون داشت مامان به خاصی عالقه پدرجون

 داشتن تعصب ماما روی خاصی

 روی اینا دایی داشتن خاصی تعصب هم هاله روخاله هااااا بگم اینم.اخربود بچه چون

 خواهراشون دوتا
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 هش تکرار دیگه دفعه یه اگه ولی میگذرم خاطرتوکتایون به دفعه یه همین:پدرجون

 میدونه خودش

 داد رودخالت خودشون هم خاله ایندفعه

 دیرکرد اگه باخودم دفعه این اصال:هاله خاله

 صالا که هم علیی عمو,  بود عالی خیلی همایون دایی,کیارش دایی, کوروش دایی قیافه

 (,هاله خاله شوهر علی عمو) هیچی

 سرمیز بشینی میتونی,بخشیدم کتایون و هاله خاطر به روهم دفعه این:پدرجون

 هنمیخور بهش اصال اخه سرجاش نشست امد مظلوم دخترای مثل بچهمو بگردم الهی

 روشم رنگ بگردم الهی,باشه مظلوم

 خخخخخ شه مظلوم انقدر نمیاد بهش وج هیچ به اصال پایین سرشم, بود زرد

 داشت ها زده قحطی مثل درفشان به خورد چشم که, میرختم ساالد خودم برای داشتم

 حواسش کسی خداروشکر فقط میخورد

 که هونسکاف قهوه صرف برای پذرایی سمت رفتیم همیشه مثل, شام بعدازخوردن, نبود

 خخخ جفتش برای میمیرم من

 . خودتونید شکموهم

 :ازرم

 این به داشتم,میکردم مزه رو نسکافهم داشتم,پذرایی توی بودیم نشسته همه

 چیکارکنیم باید دقیقا دیگه هفته یک فکرمیکردم

 بود تسخ خیلی هم بنظرم فکرمیکردم بهش وقتی بود مستقل میشه چطوری یعنی,

 که فکربودم توی,بود باحال خیلی هم
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 ,امدم خودم به پدرجون باصدای

 انخاند یعنی خاندان این چندسال و چندین رسما طبق میدونید که همونطور:پدرجون

 بزرگ تهرانی

 شیکی, برقعی یکیش بودم مونده فامیلی چندتا بین من ها فامیلی درمورد ها بچه)

 رو تهرانی من که,روحانی یکیش,تهرانی

 ( کردم انتخاب

 وحاال, بهترمیدونید خودتون اینو,باشن مستقل خودشون سالگی 18 ازسن باید ها بچه

 یعنی منظوره چه به شماها بودن مستقل

 مستقل امالک مستقل میگم وقتی خودتون برای باشید فکرخونه به میتونید ازاالن اینکه

 ,نیست کارکردنتون ونیازبه هست توجیبیتون پول ماهیانه فقط,

 م؟نزنی کارخونه نیاییم؟یاسربه شرکتم اینکه یعنی, پدرجون ببخشین:ارتین

 نیازی ازاینکه من منظورم,میگفتم داشتم خب,میرسم اونجاهاشم به صبرکنی:پدرجون

 یایینم چندوقته این مثل, کاربرگردین دنبال جایی نرین بودکه این ندارین کارکردن به

 خودتون مایحتاج پول میخوایین چطوری شماها پس,رومیکنید کارتون و شرکت

 بگیرین؟ پول بیایین قبل مثل میخوایین نکنه دربیارین خوراکتون روخورد

 خونه ظرازن فقط نه, باشین مستقل باید ازهرجهتی یعنی مستقل میگم وقتی:پدرجون

 ونهخ نیومدین دوبار ای هفته که بخوره بگوشم یابه بفهمم بگم بهتون اینو فقط,

 شرکت مجالس توی اگه دیدینیا خودتون ازچشم دیدین هرچی سربزنید

 شد؟ درست,میدونید نکردین،خودتون

 , دادیم تکون بله نشونه روبه سرمون ادم بچه مثل تامون 6
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 انونم قانون کال یعنی خداااااااااااااجووووووووووننننننننننننن واییییییییییییی

 هیجان پرررررررررررهورااااااااااااااااااااااااا

 .میایم ماداریم

 :سوم فصل

 :اترون

 اتاق سکوت میشد باعث که تنهاصدایی بودم درازکشیده تختم روی اتاقم توی

 تنها بود ساعت تیک تیک صدای بشه شکسته

 جونپدر حرفایی به داشتم, نداشتم روشنایی حوصله روبود نورراه میومد که هم نوری

 انگیزبود هیجان واقعا میکردم گوش

 واصول قوانین روی هرچیزیش که کردیم زندگی عمارت توی سال 18 ماکه برای

 خودش ورسومات رسم طبق,بود خودش

 نتشیط که ماها برای ولی,بود راحت براشون ماهابودن جای به دیگه کسایی اگه شاید

 برای,نه میبارید ورومون ازسر

 یحت, نه میکردیم درست ودردسر بودیم هیجان دنبال بعد به سالگی, 15از که ماهایی

 داشتن مهمون که پدرجون بار یه یادمه

 ورج ازاین میوه اب میوه سینی پدرجون برای داشتن, بود رفته سر حوصلمون ماهاهم

 کرممون ماهام که, میبردن چیزا

 تصمیم,(درفشان,ارا شب,ازرم, ارتین, اترون داداشم منو ازماها منظورم)  بود گرفته

 سینی داره که شخصی اون گرفتیم

 اذیتش تامیخواییم 6ما که برسه شخصی داداون وخدابه کنیم چپ رو وسینی رومیبره

 محل ردبشه ازاینکه قبل,خخخخخ کنیم
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 موکردی رد طوری ها وسطون مبال بین دیدداشت شب توی فقط که نامرئی روبانخایی

 قشنگ, نبود حواسش هرکی که بستیم

 به میشد رد داشت خبر بی خداهم بنده اون, خخخخ ورمیومد میرفتواون نگاه یه

 روغن با بستیم نخاروهم اون غیرازاینکه

 یمگفت که هوا رفت همچین ردشه,تاامد بدنبینه روز چشتون کردیم لیزوچرب جارو همه

 وقتی, میادپایین دیگه سال بابرف

 وفتادمی یکی ظرفاهاهم همه غیرازسینی ایجادکر محیبی صدایی یه زمین خورد سینی

 میکرد ایجاد بدی وصدای زمین

 خیلی واقعا, ازخنده میرفتیم ریسه داشتیم تاهم6ما شده چی ببیین پایین امدن همه

 وعمو عموکیارش بود بدی لحظه

 کاری روغن که محل ازهمون ردبشن امدن(کتایون شوهرعمه عموشروین)شروین

 که میکشیدم جیغ تا6ما فقط,بود شده

 خدمتکاربدبختم اون زمین خوردن شدت به چون دیر خیلی بود دیرشده ولی ردنشن

 عموکیارش, دید اسیب کمرش

 سرجامون ماهی 10 یه ماهم اینا غیرازعمو به, خوابییدن ماهی6,7 یه وعموشروین

 بودیم محو کال که طوری به نشستیم

 به هک الکتریکی هروسیله کرد روقطع چی وهمه توجیبی پول کال پدرجون چون نبودیم

 دوماه مدت به گرفت میرسه ذهنتون

 رمونس به فکرپیجوندنم حتی بودکه طوری بیرون بذاریم ازاتاق پامون نداشتیم حق

 توی شرکت حق سال وتایک زد نمی

 ,خخخخخخخ داشتیم کشیدن نفس حق فقط بگم خالصه رونداشتیم مهمونی هیچ
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 وقتی کرد برخورد شدت به باصورتم چیزی یه یکهو که میخندیدم باخودم داشتم

 بازداره بانیش بیشعور ارتین دیدم برگشتم

 . یکردم دالی یه باانورم بود سرراهمون هرکی که دنبالش گذاشتم همچین میکنه نگام

 کردیممی هم دنبال داشتیم,تو رفتیم بود رمون روبه پذرایی چون پایین رفتیم وقتی

 وبک میخ سرجامون ومالیم اشنا خیلی صدایی بایه که میکردیم پرت بهم کوسون,

 .شدیم

 میکنید؟ غلطی چه اینجا شب وقت این شمادوتا ببینم میشه:کوروش عمو

 سدرب بودم نوکرش خودم یعنی عموکوروش دادبرسه خدابه بودیم شده خفه جفتمون

 کردیم غلط جونممممممممممممممممممممممممممممم دایییییییییی:راتین

 گرفت خندش برگردم عمم دور الهی که گفت باحالی جوری یه کردیو غلط یعنی

 من عزیزای میبینه اسیب جاتون یه وقت یه,خاله وضعشه این اخه:هاله عمه

 عمه حرف ادامه در(عموکوروش خانوم)باران عمو زن

 باشین نبایدخواب شمامگه شب وقت این, هاله میگه راس:عمو زن

 نمیبره خوابمون عمو زن خب اخه:ارتروان

 یامیخوابین میکنید یااذیت یامیخورین فقط ازصب چون!چرا واضح کامال:بابا

 باید کردن اذیت چقدربرای چیه؟میدونید اذیت,دایی حرفیه چهه این عععع:ارتین

 ؟میسوزنه چقدرکالری فکرکنیم؟میدونید بشینیم

 :اتروان

 ینبر نریزین زبون انقدرم, میسوزونه چقدرکالری بفرمایید نیس الزم:کوروش عمو

 ببینم بخوابین بگیرین
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 داداش ععع:کتایون عمه

 بخیر شب, سریع ببینم برین دیگه بسه:کیارش عمو

 باال رفتیم وقتی, بودیم خوبی های بچه انقدر یعنی باال رفتیم حرفی هیچ بدون ماهم

 شب نصفه 1 تا نشستیم خودم اتاق رفتیم

 .دممیش بیهوش داشتم واقعا چون خوابیدیم رفتیم بعدازاونم خخخ کردیم بازی پِس

 :اترون

 جرات اهههه بودااااااااااااااااا نظامی حکومت یعنی پاشدم ازخواب 6 ساعت دقیقا صبح

 واال کینم اعتراض نداشتیم

 اج حالم هم پرید ازسرم خواب هم که گرفتم دوش یه رفتم پاشدم ازخواب بعدازاینکه

 همیشه مثل پوشیدم لباسام رفتم بعدم امد

 دمدی پایین رفتم وقتی پوشیدم کردمو انتخاب ای قهوه کرم شلوار کت یه, رسمی

 سالن سمت میودن دارن درفشان ارا شب

 بخشید عمه خاطر به ورجکو این پدرجون دیشب خوبه حاال غذاخوری

 رسوندیم روسریع خودمون بود هرطوری,خخخخ

 ,خیرکرد خدابه واقعا, امدن پدرجون تا بعدازماسه دودیقه دقیقا سرمیز

 تقلمس که افتاد اتفاقی یه عصر فقط نیوفتاد خاصی اتفاق ظهرهم تا بعدازصبحون

 ,دورزدیگه شد بعد هفته یک جای به ماها شدن

 بشن جمع باغ توی دیگه تادوساعت همه گفت هممون روبه پدرجون بودکه بعدازناهار

 نفر 6ما مخصوصا دارن باهامون مهمی خیلی کار جون,

 , بودن عصبی خیلی چون, بگذرونه خیر خدابه واقعا و
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 همراه به بیان که بودن منتظرپدرجون باغ توی همه 3سرساعت دقیقا

 تاخیرامدن ساعت بعدازنیم,مادرجون

 باید تادوروزدیگه یعنی جلو میوفته تا 6شما شدن مستق که بگم بهتون باید:پدرجون

 ودتونبرایخ خونه دنبال برین پدراتون همراه به میتونید وازامروز کنید زندگی مستقل

 .بگردین

 بپرسم؟ سوال یه میشه, پدرجون:درفشان

 صدرصد:پدرجون

 نکردیم کاری هیج ماهنوز اخه جلو افتاد چی برای:درفشان

 اماده هاتون وندیمیه خدمه باکمک نداره عیب, کاراتون درمورد اول:پدرجون

 کردنتون زندگی مستقل جلوافتادن دلیل واما,میشین

 هتاب, داشت ابهت حرفا ازاین بیش چون ترسیدم واقعا قراربرگرده کی شنیدم وقتی

 نداشت فرقی هیچ ایشون باابهت کوروش عمو

 :ارتین

 یگه دوماه قراربود,اقابزرگ برگردن بخوان زود انقدر قرارنبود اخه, بودیم هنگ همه

 روز قرارسه حساب بااین ولی, بیان

 .کنیم شروع ازامروز باید حساب این به پس, بیان دیگه

 تیوق, اولش خرید مخصوصا سخته کردن زندگی مستقل بالخره, کارداشتیم چقدرم

 خرید بریم بادخترا باید که میوفتم یادش

 , برسه ددا خدابه, خریدشیم به دست باید ماپسراهم فکرکنم امروز البته میگیره گریم

 که بریم میخواستیم ماهم, تا 6ما برای خونه دنبال رفتن اینا بابا پدرجون بعدازحرفای

 نذاشتین
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 بیاییم باهاتون بابابذارین:ارتروان

 اییخرید دنبال برین فعال شماها غیرازخونه به کاردارید کلی نکرده الزم:همایون دایی

 شه تموم عصرباید تا خودتنون

 پارمبس که وگرنه بگیرن میخوایین خودتون اگه روهم خونه وسایل خریدن, خریداتون

 .دیگه کسی به

 بخریم میخواییم خودمون داییی نه:ارا شب

 میگیرن چی اونا نیست معلوم بهتره بریم خودمون, اجی میگه راس:درفشان

 میرسید؟ همش به مطمئنید فقط نداره مشکلی خب خیلی:عموعلی

 میشه راحتر کار هستن پسراهم خب, مطمئنیم اره:ازرم

 احتر هستن پسرام چی یعنی, میخوره که تااونجایی ازرمو بزنمش میخواستم یعنی

 , بخوام میخوام من, تره

 میدوزیاااااااااااا میبری خودت برای,ازرم:اتروان

 بخوابین؟ برین میخواین نکنه چیه,اجی خب میگه راس وا:درفشان

 ایش تا 3 این دارن کاردیگم مگه اجی میگی راس:ارا شب

 شد تموم کرد یکیمون بادیوار قشنگ یعنی

 دیگه روز سه تا؟؟دقیقا 3شما بکنید میخوایین غلطی چه دقیقا پس بفرمایید میشه:بابا

 بفهمم فقط یعنی, برمیگردن اقابزرگ

 .میدونید خودتون پیچوندین تا شماسه

 هاگ بگم بپیچونه؟اینم قرارکسی مگه,جان شروین میخوری چراحرص:کوروش دایی

 بپیچون رسیدکه ذهنش به احیانا کسی
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 الشم طرف,ازکارخونه براش نذاره سهم الکی بابابگم به منم, کنه اعالم االن ازهمین

 هه, شدافظ مرث ارث کال یعنی نبود کارخونه سهم فقط منظوردایی, شدم خفه یعنی

 اصال یعنی,نه مییگین خشنخ دایی میگم

 , بودیم سوارماشین اماده حاضرو دیقه پنج سر تامون 6 باال یمرفت چطوری نفهمیدیم

 .  خرید سوی به پیش

 :درفشان

 داشتیم دیگه, ساعت 7 بعدازظهریعنی 3 ساعت تا خرید برای رفتیم 8 ساعت دقیقا

 رستوان رفتیم ازگشنگی میکردیم غش

 ودمونخ بودیم گفته بابااینا به جون, ناهارخوردیم قشنگ بعدازاینکه, بود خوب غذاش,

 , رومیگریم خونه وسایل

 خودتون پای روی باید کردیم خرید وقتی هابگم بچه کجابریم؟فقط اول خب:اتروان

 پره ماشین تا سه چون بذارید

 وقتی ولی بودیم ماشین دوتا اول تاماشین سه وچرا ماشین توی نشستن ترتیب خب

 دیگهم ماشین یه گفتیم زیاده خرید دیدم

 شب نوم نشستنمون ترتیب حاال,بود خوب پس بود خالی نسبتا سوم ماشین,فرستادم

 خوده رانندم ماشین یه توی اترون ارا

 , بود ارتین رانندش که,اتروان ازرم ارتین ماشین یکی اون, اترون

 ,لومب تخت بعد,برقی وسایل بعد, اشپزخونه خونه وسایل پرده سراغ اول میگم:ازرم

 خریدیم سراغ تایک قشنگ خوبه دیگه موند بعدهرچی:اتروان

 سرچیدنش فرداهم دیگه اره:ارا شب
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 کیارش عمو شدیم متوجه بعدش که, خورد زنگ اتروان گوشی موقع همون

 سالم:اتروان

....... 

 باش باش

......... 

 بگم ها بچه به بفرستین ادرساروبرام عمو فقط

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

 جدی؟ایول

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

 چشم, بله

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

 طرف اون میزنیم سریم یه حتما باشه

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

 خدانگهدار

 بود؟ کی خب:درفشان

 ,روگرفتن خونه گفت بود عمو:اتروان

 جوووووووووونننننننننن اخ:ارا شب

 ببینم توماشین برین توخیابون چته؟زشته ارا شب عععععع:ارتین

 ادب بی پسره, میزدمون داشت قشنگ یعنی
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 ارتین خب ععع:درفشان

 خبرتونه چه,وکوفت ارتین:ارتین

 نباش اعصبانی دیه ببشید خب:ارا شب

 نبود نداشتم داداش عین برام اترون اتروان ارتین یعنی بودیم باهم ازبچگی تا6ما

  ها؟ ه اخر دفعه:ارتین

 :درفشان

 ها؟ ه اخر دفعه:ارتین

 قول باچ:ارا شب

 زدن حرف وضعه چه این اخه:اتروان

 داداش گفت چی عمو بگو بشوونیس درست اینا زدن حرف طرز:اترون

 درفشان, منطقه یک توی تاخونه 6 یعنی همه نزدیک هامون خونه که گفت عمو:اتروان

 ساختمون یک توی باهم ارتین,

 . ساختمان یک توی باهم هم ازرم اترون,ساختمون یک توی ارا شب منو,هستن

 گرفتن اپارتمان توی بابااینا چرا جداس؟بعدم ساختمونامون یعنی:ازرم

 ویالبگیرن میگم ببخشید:اترون

 میسی باش:ازرم

 رقف ساختمونامون فقط ولی خیابونیم یک توی دقیقا,میگم اونم بذارین اگه: اتروان

 طبقس سه کال که ساختمون تا سه, داره

 . تنگرف برامون بهترینارو همیشه بابااینا که میدونید اینم, واحد یک هرطبقه توی,
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 کردن؟ دومون دوبه چرا دونی نمی میگم:اترون

 تامون 6 بخواییم اگرم,تنهاباشن باید دخترانه خاطراینکه به, واضحه کامال خب:ارتین

 سرمونه روی جا اون جاباشیم یه

 ,ارتین میگه راس:ازرم

 بریم تادیرنشده ها بچه:درفشان

 بریم میگه راس:اترون

 خونه برای خرید سمت افتادیم وراه, ماشینا سمت افتادیم راه همگی بعدم

  میاییم ماداریم مستقل زندگی

 :چهارم فصل

 :فردا پس

 :ارا شب

 هکن بیدارت نیاد کسی که بود خوبی حس خیلی واقعا پاشدم ازخواب 10 ساعت صبح

 , نباشه باالسرت علم ومثل

 ,پاشدم ازجام امدن وقوس کش ساعت بعدازنیم

 کردم زندگی تقلمس روز اولین جووووووووووووونننننننننننننننننننننننننننننننننن اخ

 رفتم اول, داشتم هیجان خیلی اخیش,

 خانومی هی بودکه این داشت خوبی یه فقط سرمیزصبحونه پایین رفتم بعدم دستشویی

 خیلی واقعا رومیکرد کارامون میومد

 یقوانین هیچ بدون اونم مفصل صبحوون یه بعدازخوردن مشد نمی خستم, بود خوب

 خدااااشکرت وایییییییییییییییی,
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 بود دورکرده دور*س*و*ه دلم لباسام سرکمد باال رفتم صبحونه بعدازخوردن,

 زدم زنگ اول برداشتمو گوشیمو,

 یمچمپ میاد دیگه ساعت تانیم گفت کرد قبول اونم دوردور بریم گفتم بهش اتروان به

 , ها بچه بقیه به زنگیدم بعدم, ژون اخ

 گها که, رومیخورد راه یه ازدرمیومدی وقتی بود نازخوجمل خیلی خونمون سرخونه حاال

 درهست یه بری مستقیم روو راه

 هرا راست طرف, کوچولو کوچمل خیلی حیاط ویه,استخر, ورزش سالن سمت میره که

 وقتی, میخوره بزرگ در یه رو

 تس یه چپم طرف, مهمونه برای که خوشمل کرم مبل ست یه راست سمت تو بیایی

 هست تلوزیون جلوش که کرم سفید مبل

 سته اپن اشپزخونه یه ستون اون پشت که هست ستون یه جلوتر بری وقتی دقیقا

 ,معلومه تلوزیون که,

 کمدو تخت که خوابم اتاق به میخوره راستش سمت باال بیایی وقتی,چطوریه باال حاال

 هست اریشم میز

 پر دیوار روی چپش وسمت تحریرمه میز دیوار راست سمت بری که مستقیم

 ورالبته دارم خوشمل خیلی بالکن یه,عروسک

 اخه گذاشتم گلدون رو بالکنم های لبه همه, پیداس قشنگ خیلی شهر نمای که بزرگ

 هم نویی ن صندلی یه گلم عاشق من

 . ازخونم اینم خب, خوشمل سفید میزوصندلی یه به بالکنم گوشه گذاشتم

 انتویازم اخه گشاد نه تنگ نه تاسرزانو مانتو یه میکردم نگاه اینه توی خودمو داشتم

 بود ابی مانتوم رنگ, چیه اه بدم تنگ
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 مانتو ینب قشنگی خیلی تضاد که پرنگ ابی شال ویه پوشیدم تیره ابی شلوارجین یه

 ابیموو سفید کیف بود کرده درست شالم

 بشر ینا انقدر یعنی,بیرون بریم پایین برم که گفت زنگ اتروان موقع همون, برداشتم

 واقعاکه باال نمیاد که تنبل

 شلوار, زدنه تیپ وضعه چه این پرو پسره بود وامونده دهنم دیدمش پایین رفتم وقتی

 یه سفید جذب تیشرت یه با مشکی چین

 سرهپ چراهاااااااااا دونم نمی میاد سفید اتروان خیلی اخه بود پوشیده سیفدم تک کت

 ادب بی

 نخوریم چیه:اتروان

 ایشش کوفته:ارا شب

 زد زنگ انقدر منو کرد خفه درفشان که بریم بیا بابا باش:اتروان

  کنم رانندگی میخوام خودم بعدم,حقته:ارا شب

 :ارا شب

 خیرکنه خدابه فازپروند سه قشنگ یعنی

 بگو داری جرات باردیگه یه:اتروان

 بچم بیشترمیشد جذبش واقعا میکرد اخم دونماا نمی

 خواهش جونمممم اتروان:ارا شب

 شرط یه به:اتروان

 .قبول بگی هرچی چی:ارا شب

 میذاری کورس نه میندازی کل باکسی نه ارا شب میگم میشناسمت چون:اتروان
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 باهم تایی سه دیگه خواهش هستید که خودتون اتروان اخه:ارا شب

 چیکارکنم تو ازدست من اخه:اتروان

 ,کن قبول:ارا شب

 میشنماا پیشت جلو خودم فقط باش:اتروان

 بریم قبول:ارا شب

 , بود گرفته خندش

 دخترلوس بریم باش:اتروان

 :اترون

 باشم اماده که ازرم به زدم زنگ منم, بیرون بریم گفت زد زنگ ارا شب بعدازاینکه

 باهم طبقه یک ازرم منو, دنبالش میرم

 وقتی,داره فرق دکورش فقط همه مثل هم هامونم خونه گفت میشه, داریم فرق

 میخوره کوچیک پاگرد یه اول ازدرواردمیشی

 پزخونهاش بغل دقیقا وجور جم اپن اشپزخونه یه هال بعد بزرگه گفت میشه که هاله بعد

 تا سه که رو راه یه بعدش درهست یه

 داره خوشگل حیاط یه واستخرو ورزش سالن دیگش یکی پذرایی ازدرها یکی داره در

 نیومده هنوز شدم عاشقش من که

 ویه من اتاق میشه که خونم دوم طبقه واما خب.هست ام مطالعه اتاق هم درسوم,

 باال طبقه به میخوره که ای پله راه, بالکن

 بقهط میخوره که هست پله راه یه راست سمت تو میایی ازدر وقتی که اینطوری دقیقا

 , ازخونم اینم خب, باال
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 بایه,طوسی بولیز یه,همیشه مثل عالیی کردم خودم به نگا یه کارهام شدن بعدازتموم

 دادم همیشه مثل موهامم سفید شلوارجین

 خخخخخخ*م*ر*گ*ی*ج من خداچقدر واییی پیشونیم روی امد ازموهام ذره یه باال

, 

 گهدی منم,دره پشت گفت که, بیادبریم که زدم زنگ یه ازرم شدبه تموم کارام وقتی

 چشم وقنی پیشش رفتم سریع نکردم معطل

 خخخ بودیم کرده ست بودباهم شده جالب خیلی ولی دخترپرو واموند دهنم بهش افتاد

 , بود زده تیپ یفید طوسی اونم اخه

 هک بودن دیرکرده ارتین درفشان معمول طبق بودن همه ها بچه پیش رفتیم وقتی

 ادمو که چیزی فقط,امدن دیقیقه بعدازچند

 .بود شده چی دونم نمی,بود وارتین درفشان ای قیافه میکرد نگران

 راه به پدرجون خونه سمت به سریع دورشدیمو دور خبربخیال بعدازفهمیدن ولی

 شب برای موند دور دور افتادیمو

 خخخخخخ بعله شبه مخصوص دور اصالدور,

 :ارتین

 بود پدرجون ازخونه خورد زنگ درفشان گوشی که بودیم اسانسور توی درفشان با

 به رنگ کرد قطع و تماس وقتی,

 , خدانکرده افتاده بدی اتفاقی فکرکردم ترسیدم واقعا,رونداشت

 گفتن؟ شده؟چی چی درفشان:ارتین

 ,پدرجون خونه بیایین سریع گفت, بابابود:درفشان
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 چی؟ برای اخه:ارتین

 .برگشتن اقابزرگ:درفشان

 تیمرف سریع بازشد دراسانسور تا, هممون میبردیم حساب ازاقابزرگ واقعا, کردم هنگ

 .شب برای دورگذاشتیم دور,ها بچه پیش

 دومادیگه قراربودکه اولش اصال, ایران زودامدن اقابزرگ انقدر چرا دونم نمی فقط

 امدن امروز ولی,فردا بعدقرارشد,بیان

 . خیرکنه خدابه هیی

 نشسته فرمون پشت دختراهم, پدرجون خونه طرف میکردیم حرکت نور باسرعت

 فقط روبگیریم جلوشون میشد مگه,بودن

 انقدر, پدرجون خونه رسیدیم بود هرجور, نشینن فرمون پشت شب شدن راضی

 روی دستمون ازسرخیابون که تندمیرفتیم

 ترمز یرترد ثانیه یه اگه فقط,تو رفتیم مستقیم پدرجون خونه رسیدیم وقتی, بود بوق

 .میشه چی نبود معلون, درفشان میگرفت

 ادیمرود سویچ فقط اونجا گذاشتیم همونجوری, کنیم پارک رو ماشین نداشتیم وقت

 ,پارکینگ توی ببرن رو ماشین که

 عتسا نیم سر, کردیم روعوض لباسامون باال رفتیم اول تو رفتیم سریع خودمونم

 .بودیم پایین

 وریج دقیقا ورنگین وسنگین رسمی کامال, اقابزرگ روی روبه ترتیب به تامون 6 دقیقا

 باغرورخاص همیشه مثل هم اقابزرگ هست زاده اشراف یه درشان که

 . هم توی بااخمای, بودن نشسته خودشون مخصوص صندلی روی خودشون

 :ازرم
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 باغرورخاص,بودن نشسته خودشون مخصوص صندلی روی همیشه مثل اقابزرگ

 داشت خاصی جذبه یه اقابزرگ,خودشون

 رسمی خیلی اقابزرگ,میکرد روحس جذب این میددشون هرکی ولی,چرا دونم نمی

 وخنده شوخی اهل اصال,بودن

 هی باشه هرچی ولی, هست ابروهاشون بین اخم یه همیشه ولی چرا دونم نمی,نبودن

 تادیدیم 6ما فقط اونم داشتن مهربون دل

 به,بود حساس رومون هم خیلی,داشت دوسمون خیلی اقابزرگ اول ازهمون چون

 بیش بودکه بودنشون حساس خاطرهمین

 یکازکوچ,بکنید فکرشو که هرچیزی, چی همه توی میگرفتن سخت بهمون حرفا ازاین

 بزرگ تا, ممکنه که چیزی ترین

 که ما لمث هایی بچه برای بود سخت خیلی بود سخت واقعا,فکرمیکنید که چیزی ترین

 به میتونم االن یعنی, شیطونیم انقدر

 اینجام اقابزرگ اجبار به تامون 6 یعنی ایستادم سرجام اقابزرگ زور به بگم جرات

 پابند روی دیقه یه که وگرنه ایستادیم

 تا 6ما(پدرجون کوچیکه خواهر,) خانوم عمه قول به بکنیم کاری یه باید نمیشیم

 .خخخخ نداره تمومی انرژیامون

 فهقیا هم اخالق ازنظر هم داشتن اقابزرگ به شباهت خیلی کوروش عمو که بگم اینم

 .هیییی,

 دیرکردین؟ انقدر چرا:اقابزرگ

 نبود سروفت براشون بگم نره یادم اینم اهااا عععع دیرکردنی چه بودیم هنگ ههمون

 بود مهم خیلی
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 .دیرکردین دقیقه پنج:اقابزرگ

 ببخشین:اتروان

 ,تکرارنشه دیگه:اقابزرگ

 چشم:اترون

 بشنید میتونید:اقابزرگ

 ,نشستیم رفتیم ادم بچه مثل

 قابزرگا برگشتن افتخار به, گرفتیم بزرگ مهمونی یه دیگه روز سه بهتربدونید:درجون

 تا 6 شما خاطر به,والبته:اقابزرگ

 ماهاا؟ خاطر به:درفشان

 نیس؟ کسی اینجا ترازتو بزرگ ببینم:اقابزرگ

 زنهب حرف دخترنباید پسراهستن وقتی حساسن خیلی اینم روی اقابزرگ بگم اینم

 ایشششششش چرااااهاااا دونم نمی,

 گگگگگ داره گریه بیشتر البته,خخخ عمو نگاه اون با مخصوصا, شد خفه کال درفشان

 خخخخ آمین بده خداشفام

 تکرارنمیشه دیگه,ببخشینش خودتون بزرگی به:عموکوروش

 .گرفتم خون خفه کال بودم ساکت که منم که روگفت جمله این باتحکم همچین

 تا؟ 6ما برای چرا بگین میشه پدرجون:ارنین

 شدنتون ومستقل, سالگیتون 18 مناسب به:پدرجون

 این وارثهای عنوان به تا 6شما کردن اعالم مثال,دیگه چیزاهایی خیلی والبته:اقابزرگ

 این وارثهای که میدونید واینم,خاندان
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 .بمونن مجرد زیاد باید نه خاندان

 . لرزید تنم اقابزرگ حرف این با قشنگ

 :اتروان

 بودن وارث فهمم نمی اخه, بودیم هنگ بدجورم,بودیم هنگ اقابزرگ حرف ازاین واقعا

 اینابه,داره؟ ازدواج به ربطی چه

 کنه نمی جرات خاندان یه,خد واالبه,بزنه حرف اقابزرگ حرف روی داره جرات کی کنار

 . بیاریم حرف تا 6 ما انوقت.بیاره حرف اقابزرگ حرف روی

 رمهبوق کلشونم,بوشیرمیده دهنشون هنوز اینا ولی ببخشین اقابزرگ:کوروش عمو

 دیگه؟ چیه ازدواجشون اخه,سبزی

 , بودم محو یکی من,کرد یکیمون بادیورا کال ممنون عزیزم ازعموی واقعا یعنی

 اقابزرگ میگه راس دادش:بابا

 ازدواج االن خواست کی,بزنید بعدحرف میگم چی کنید گوش اول:اقابزرگ

 ن؟س این توی شوهرمیدم دخترام من میگه کی,میده زن تا سه این به اصالکی,کنن

 , بودم افق تو االن رسما

 ؟.بمونن مجرد باید نه گفتین ازاین بود چی منظورتون پس:کیارش عمو

 ویب عجول طور همین ازبچگیت کوروش,میگفتم صبرمیکردین دودیقه اگه:اقابزرگ

 .میگم بهتون شین ساکت دودیقه,نشدی عوضم,

 شمابگین هرچی بله:عموکوروش

 یانه؟ بگم میذارین:اقابزرگ

 اقابزرگ حرفیه چه این:بابا
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 بخوام سالگی 18 سن توی نبودکه این بمون مجرد باید نه ازاینکه منظورم:اقابزرگ

 امالک بحث که, کنن ازدواج باید دیربشه اینکه از قبل بودتا این منظورم,کنن ازدواج

 , جداس

 تا بزنید درموردش حرفی خواد نمی دیگه االنم,درسته کامال اقابزرگ حرف:پدرجون

 برسه موقعش

 درمورد( تامون6)هممون نفسای قشنگ یعنی, اخییییی گذشت بخیر خداروشکر فقط

 ,کشیدیم راحت نفس یه

 چون, دونستن نمی ازدواج سن رو سالگی 18 اقابزرگ بودکه باقی شکرش جای ولی

 بودیم ترسیده حسابی

 .واال,خخخخخخخخخخخ کنم نمی ازدواج نشم عاشق تا یکی من جون

 مخمون ذره یه باغ توی رفتیم و گرفتیم اجازه, اقابزرگ حرفای شدن بعدازتموم

 به هممونن بزرگ اقابزرگ بالخره خب, رفتیم پاشیدیم بااجازه چرا حاال,هوابخوره

 مثال االو بیرون بیاییم بندازیم بز مثل رو سرمون بزرگترا جلوی که نمیشه غیرازاون

 ایم زاده اشراف

 نمیکنم ازدواج نشم تاعاشق که یکی من:ازرم

 خخخخ عسلیت چشای اون با توشه عاشق میاد کی حاال:درفشان

 چشه؟ چشام مگه بخواد دلتم:ازرم

 نمیدم شوور زودی این توروبه یکی من فقط, فداتشم هیچی:درفشان

 بکشین خجالت چی یعنی,شمادوتا دیگه کنید بس ععع:ارتین

 گیرم نمی زن نشم تاعاشق منم, حرفا غیرازاین به ولی:اترون
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 زد باید رو درفشان این یعنی

 .اخه توشه عاشق میاد کی, من داداش نخور حرص:درفشان

 توشه عاشق میاد که همون:اترون

 اقای به خودت زن برودنبال بکش خجالت ولی, باشه ازخداشم باید که اون:درفشان

 شیکارداری؟؟؟ من

 میخواس کتک یعنی پرو دختره

 اترون کن بس چی؟توهم یعنی حرفا این درفشان کن بس:اتروان

 کنید بس دیگه اتروان میگه راس خب:ارا شب

 عچقم بحرفیم شمادوتا اینده وشوور زن درمورد میخوایین چی:درفشان

 نه بگین میخواد کتک میگم یعنی

 میکنم چیکارت ببین بود دیگه بار یه داری توجرات:اتروان

 میکنی؟ چیکارم:درفشان, چشام توی زد زل تمام باپرویی درفشان

 استخرر توی میکنم پرتت:پروترازخودش منم

 چی؟ نتونستی بگیری منو تونستی اگه ولی قبول:درفشان

 نتونستم اگه قبول باشه: اتروان

 قبول؟ برم خواسم دور هرچندتا باموترت بذاری باید:درفشان

 کردم قبول ولی بودم هنگ

 قبول:ناتروا

 درمورد ارتین داد من کردن باقبول
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 :ارتین

 کنه سواری موتور میذاره چی یعنی کردم هنگ زد اتروان که باحرفی

 مطمئنی؟ داداش اتروان:ارتین

 , بود مطمئن خیلی چیزی ازیه اتروان ولی چرا دونم نمی

 . نباشم چرا اره:اتروان

 میدونی خودت هرجور:اترون

 بترکونم؟ موترشو میترسین چیه:درفشان

 بترکی خودت میترسم نه:اترون

 چیزاباشی این نگران نمیخواد شو عاشق برو توفعال:درفشان

 نباش من تونگران:اترون

 دستت کاربدی میترسم نخوده اندازه عقلت که نه, نمیشه چیکارکنم اخه:درفشان

 بدم روچی عمو بعدجواب,خودت

 درفشان میزنی حرف خیلی:اترون

 توچه به میخواد دلم:درفشان

 برسیم کارمون به بذارید,دیگه کنید بس:اتروان

 دیگه میگه راس:درفشان

 جدی؟:اتروان

 کردی بندی شرط کسی بابد,کوچولو صدرصد: درفشان

 جدی؟:اتروان
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 درفشان نزدیک اتروان هرچی میزدن حرف همونطورکه, باحال خیلی خند نیش بایه

 ادزی کل دوتا این دویدن به کردن شروع اینکه تا میرفت عقب عقب درفشان میرفت

 , مینداختن

 کدومشون اینکه سر دوتا این(پدرجون برادر)عموجون مهمونی توی بار یه یادم

 انداختن کل گیتاربهترمیزنه

 روزهم اون,میزنن چیزی پیانوی, گیتاری ها بچه خودمونی های مهمونی توی اخه

 بهترمیزنه کدوم سراینکه اتروان درفشان

 ودب اول دفعه, کرد درستشون قشنگ پدرجونم, ریختن بهم جورایی یه رو مهمونی کل

 یه ها یگهیاچیزد بزنه توگوشی اینکه حاالنه میکنه ماهابلند روی دستشون بابا میددیم

 بود وتبلتش گوشی گرفتن بعدازاونم,زد اتروان به جانانه گردنی پس

 ازاتاقش نداشت حق هم وتادوهفته روگرفت درفشان وتبلت گوشی هم عموکوروش

 پیشش برن دوستاش یاحتی بیادبیرون

 هااا هباش راحت مون بقیه برای اینکه نه جابشینه یک, سخته خیلی درفشان برای اخه

 , هبشین جا یک که بود سخت درفشان برای بیشترازهمه ولی سخته هممون برای نه

 رفتیم اترون پیشنهاد به تاهم 4 ما, بود پیچده باغ کل توی ودرفشان اتروان صدای

 طنز فیلم هکمترازی البته بود سینمایی انگارفیلم,میشه چی اخرش ببینم استخر سمت

 ,نبود سینمایی

 هم دنبال دویدن درهین بود باحال خیلی,استخر دم رسیدن ساعت بعدازنیم دقیقا

 یدمیترک داشت دلم یعنی, ازخنده بودیم رفته ریسه ماهاکه میخندن هم کوری, کردن

 یهو که میزد حرف داشت نبود حواسش درفشان, حساس لحظه وبالخره,ازخنده

 وشاالاااپ اب توی داد حولش اتروان,بود ایستاده استخر لبه چون,هوا رفت جیغش

 یک لحظه یک میخندیدم وماهم پامیزد دستو داشت اب توی خالی خیس درفشان
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 خندیدمی داشت نبود حواسش اتروان, خبیثانه لبخند ویک ذهنم توی امد فکرشیطانی

 الیباح دارو خنده صحنه خیلی یعنی, اب توی دادم هولش کردمو استفاده ازفرصت منم

 تمداش من که بعدشم, باشن کرده وصل صدفاز برق بهشون شدکه اینایی عین,بود

 بگم اینم,اب توی کشید گرفت دستمو حرکت یه توی نکردو نامردی اتروان میخندیدم

 وسط درفشان, بودیم سراستخر اتروان منو بودکه طوری بود بزرگ خیلی استخر

 ,استخر

 ,شدیم ساکت وجیغ داد باصدای یهو که میخندیدم داشیتم

 کیارش دایی تاحاال,بود عربده دادنبود صدای چون میکردیم سکته داشتیم رسما

 که هستش ادمایی دسته اون جزه گفت میشه بودم ندیده عصبانیت روموقع

 ونچ, بگردی موش سوراخ دنبال باید میشن عصبانی وقتی و, میشن دیرعصبانی

 ایه عربده با,شد خفه میخوند داشت که ای پرنده اون حتی گرفتیم خون خفه هممون

 مامان دعواهای همراه به بیرون امدیم ازاب,همایون دایی ودعواهای کیارش دایی

 ازترس میدونم که من ولی,شده چی انگار طرفمون دودین باحوله همچین خدمه,وخاله

 باال رفتیم زدیم جیم سریع هم خودمون چون,کیارش دایی

 ,باالببینم گمشین این؟سریع بچه شماها وضعشه؟؟مگه چه این:کیارش دایی

  شیک خیلی باال شدیم گم وماهم

 :پنجم فصل

 :ارا شب

 یه,شب برای پایین برم گفت خدمتکارامد که میکردم بازی باکوشیم داشتم

 ارتین اتروان درفشان بازی ازاب چندساعتی
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 غذاهاشون ولی, پایین ناهاربیان برای نذاشت اقابزرگ خاطراینکارشون به,میگذره

 نداری حق دورازجونت باشی قبله به روبه اگه حتی خونه این توی,باال روبردن

 خخخ دارم دوسش که قانونی تنها بگم جرات به میتونم بگذری ازشیکمت

 ولی, ساکت اروم خیلی بودن سرمیز خوب ها بچه مثل تاشون سه پایین رفتم وقتی

 , خوردن حسابی سرمای یه بودکه ازاین نشون هاشون قیافه

 بد یخیل اخه شدیم نگران درفشان عطسه با که بودیم پذرایی توی همه بود بعدازشام

 , سرمامیخورد

 سرماخوردی؟ چون درفشان:عسل

 ,بودم عاشقش,نگوووو بودکه جیگری یک واترون اتروان کوچیکه خواهر عسل

 عسل مخصوصا کرد رونگران همه بودکه اتروان عطسه صدای, درفشان بعداز دقیقا

 اتروان به بود وابسته خیلی روکه

 شدی؟ چی داداشی عع:عسل

 , داداشی گل هیچی: اتراوان

 سماخوردی؟:عسل

 فکرکنم:اتروان

 نداره اعصاب خخخخ یعنی بود داییم عاشق

 پرواین؟ شماها انقدر فکرکنی؟چرا:همایون دایی

 پروایم؟ کجا اخه عموووو:درفشان

 نه دختر این میره ازرو پا سنگ فقط پرونیست اصال

 بود عالی دایی قیافه
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 ازپیش شماهم چان عسل,دکتربیاد بگین نشدن بدترازاین تا بهتر:شروین عمو

 سرمامیخوری نکرده خدای انور بیا داداشی

 ,شد اهاشتب ببخشین گفت سرماخوردی که,کرد نگاه اتروان همیچن جمله این باگفتن

 , سرمابخورن امیرعلی و عسل ازاینکه قبل,بیاد دکتر بزنید زنگ سریع:اقابزرگ

 ارتین بزرگ اتوساخواهر, اتوسا پسر امیرعلی

 شیم مریض که نیستیم مااهامهم یعنی, داره دوسمون بزرگ اقا خیلی خدایی ولی

 گگگگگگگگگگگگ

 لینسوختااااااو براش دلم دکی بدبخت, دکترامد بعد ساعت یک یه گفت میشه دقیقا

 داشت ه*ا*ن*گ خب

 دیرکردین؟ انقدر چرا:علی عمو

 بود ترافیک ببخشین:موالیی دکتر

 خانوادگیمونن دکتر,دکترموالیی

 تاشون سه که چقدرم تجویزکرد دارو دکتربراشون,بود 10 ساعت,دکتر بعدازرفتن

 که پرستارمیفرسته براشون فردا گفتن اقابزرگ,خخخخ داروهاشون میخورن

 داشتن تامون 6 به نصبت کامل شناخت چون,باشه مواظبشون

 ها بچه برین نشده دیرترازاین بهترتا:پدرجون

 ,هوووراااا دور دور امدیم ما افتادیم راه کردیمو خداحافظی خوب های بچه مثل ماهاهم

 1 ساعت تا باال بردیم شیک روخیلی اهنگ صدای بیرون امدیم اقابزرگ ازخونه تا

 مبخواب میخواستم, خونه رسیدیم وقتی دقیقا, میگشتیم داشتیم شب نصفه

  خخخ که نمیشه متوجه کسی, کیه به کی,بود شب نصفه 2:30ساعت
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 : همایون

 , بودیم باغ توی همه,هامیگذشت بچه ازرفتن ساعت یک دقیقا

 گذاشتید؟ محافظ که ها بچه برای ببینم:اقابزرگ

 راحت خیالتون زرگاقاب بله:کوروش

 کاری امروز تا,گذاشتیم رو نفر یک هرکدومشون برای گفتید همونطورکه:همایون

 بودن نکرده

 چی؟ امروز:اقابزرگ

 نشستن فرمون پشت دخترا میومدن داشتن وقتی امروز:شروین

 اعصبانی خیلی اولش هم خودمون,میکرد نگاهمون داشت مبهوت مات اقابزرگ

 .کردم نمی روتضمین سالمتیشون بود نگرفته جلومو نیوشا اگه یعنی,شدیم

 کردن عمل قوانین خالفه,کردن شروع نشده هیچی هنوز پس خب:اقابزرگ

 چیکارکنیم؟ میگین:علی

 چیکارمیکنن ببینید فقط,نکنید کاری هیچ فعال:اقابزرگ

 اقابزرگ؟ چرا اخه:هاله

 برسن کجامیخوان به, چیکارمیکنن ببینم میخوام:اقابزرگ

 نگز پسرا این به هرچی میشدم کالفه داشتم,دیگه میترکید داشت مخم دیگه واقعا

 (ها بچه محافظای)نمیدن جواب میزنم

 ای؟ کالفه انقدر چرا مادر شده چی همایون:مادرجون

 , مامانم نیست چیزی:همایون

 .میخواد لفظی زیر دیگه بگو خب:کوروش
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 هاااااااااااااااااااااااا الله گفت نمی کسی میشد ساکت کوروش یعنی

 دن نمی جواب محافظا به میزنم زنگ هرچی:همایون

 یعنی اینطرف امدم ببخشید یه با بودن محافظا خود,خورد زنگ گوشیم موقع همون

 نداد جوابمو چرا که دادمیزدم سربدبخت داشتم فقط

 نشدم متوجه,ببخشیدقربان.........بب:محافظ

 مگه؟ کجایین:همایون

 میزد حرف من بامن چرا دونم نمی محافظه

 .....اممم.....چیزه....خب:محافظ

 میزد حرف داشت بلبل مثل زدم سرش من که دادی اون با

 یانه؟ شده چی میگی:همایون

 دایص کردن که کاری اولین, کردن حرکت ازخونه که وقتی ولی قربان ببخشید:محافظ

 لویج هم االن میکنن رانندگی تند دارن میتونن که هم اونجایی تا,باال روبردن موزیک

 .یخورنم میوه واب بستنی دارن)...(فروشی بستنی)...(خیابون توی فروشی بستنی یه

 خوش بهشون داره خیلی انگار نکردن غلطا ازاین حاال تا,میشد منفجر داشتم مخم

 بعد برای باشه گیری مچ کردن زندگی مستقل میگذره

 هم یوقت,بشن متوجه اینکه بدون بخورین چیزی یه خودتونم برین,خب خیلی:همایون

 ,رسیدن که وقتی همینطور میگی بهم کردن حرکت که

 قربان چشم:محافظ

 فعال:همایون

  فعال:محافظ
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 :همایون

 بقیه پیش رفتم انفجار درحال اعصاب با بامحافظ زدن بعدازحرف

 همایون ای قیافه چه این:پدرجون

 حرف اروم تونستم نمی میشدم منفجر داشتم چون سرکشیدم رو اب لیوان یه اول

 شدم اروم ذره یه وقتی,بزنم

 کردن تعریف هم بقیه برای رو گفت محافظ که هرچیزی

 دیدن رودور همه چشم حسابی,نمیشه اینطوری نه:پدرجون

 برین نماال,چیکارامیکنن ببینم میخوام,کنید نمی کاری هیچ االن صبرکنید:اقابزرگ

 ,کنید استراحت

 هک بود ساعت تیک تیک صدای وفقط,رفت سکوت توی خونه کل ساعت بعدازنیم

 شب موقع بودتااین اولشون دفعه,نمیبرد خوابم من رومیشکوندولی خونه سکوت

 همب ازمحافظاشون یکی پیش ساعت یک دقیقا میشد منفجر داشت سرم,بودن بیرون

 بچه کدوممون هیچ یعنی,نکردم بزرگ بچه اینطوری من,خونه رفتن گفت زدو زنگ

 .باشن بیرون شب وقت این تا بخوان که نکردیم بزرگ اینطوری

 ,امدم خودم به نیوشا باصدای که فکربودم توی

 چرانمیخوابی؟ همایون:نیوشا

 میشه منفجر داره مخم, نیوشا نمیبرده خوابم:همایون

 قدران چرا نیوشا بره قربونت کردی؟اخه تموم سیگارو پاکت یه خاطرهمین به:نیوشا

 اینجا؟ چیکارم من میکنی؟پس خودخوری انقدر میکنی؟چراهمایون اذیت خودتو

 چشمای به میومد نکرده خدای اشک قطره یه اگه,شه ناراحت نیوشام خواستم نمی

 ,رومیشد زیرو دنیام دریایش
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 زدم اروم*س*و*ب مشکیش*ت*خ*ل موهای روی,کردم*ش*ل*غ*ب اروم

 ,نبودماینجا االن من که نباشی,همایون روزندگی ناراحتیت نبینم, من نیوشای:همایون

 کجابودی؟ پس:نیوشا

 بودم اولش که میشدم بدترازهمونی:همایون

 یومد نمی بهش اخم خانومیم فدای الهی کرد غلیظ اخم یه نیوشا

 میکنی توبیخود:نیوشا

 خانومی چشم:همایون

 توهمی؟ چرااانقدر حاال:نیوشا

 میترسم:همایون

 بریم کرد کاری نمیشه االن ولی,خودشون برای زلزلین تاشون6 داره ترسم:نیوشا

 تافردا بخوابیم

 . منشست بالکن توی دوساعت دقیقا, بود هواسرد واقعا تو رفتیم, بودم موافق باهاش

  تا6 این میدونمو من ولی

 :اترون

 اعثب که,خط پشت کیه ببینم میخواست دلم فقط,کشیدم دست نازم ازخواب زور به

 :ردمک رومتصل تماس, روببینم گوشی صفحه اینکه بدون,بزنم نازم ازخواب من شد

 اههه بودم میگی؟خواب چی هان:من

 کردم بیدارتون ازخواب که ببخشید:خط پشت

 قدقی ذره یه وقتی,بزنتم بیاد انگارمیخواست,روگفت ش جمله جوری یه دونم نمی

 زدم گندی چه که فهمیدم صداش به ترشدم
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 به باید نه که اصال,کردم بیدارتون ازخواب ظهر2 ساعت ببخشین:خط فردپشت

 سرمیزدین؟ امروز شرکت

 میرسیدم خوردن*ه*و*گ به داشتم رسما,بود زاییده دوقلو گاوم رسما یعنی

 مممممم کردددددددددددد غلط,عموووووووووووووووووووووو:اترون

 زدنه؟ طرزحرف چه این بودی؟بعدم خوابیده االن چراتا بگی جدی؟میشه:کیارش

 گگگگ نبودم دستش دم شد خوب فقط میزد دارم داشت رسما

 خوابیدم زیاد کردم جونی,ببخشید,کردم غلط عمووو:اترون

 اترون بریز نمک کم بسه:کیارش

 اضافی نمک بخوام که ام کی من اصال عمو بریزم نمک بخوام بکنم غلط من:اترون

 بریزم

 یه,هاگ ولی گم نمی اقابزرگ به چیزی میگذرم رو دفعه این,اترونه اخرته دفعه:کیارش

 میدونی خودت شه تکرار دیگه دفعه

 بود اخرم اولو دفعه,نوکرتم خودم من:اترون

 

 زدنو حرف اینطوری داداشم خان نمیاد اترون؟یادم زدن حرف طرز چه این:کیارش

 زاده اشراف که دارین ادا بعد,میزنه ازتوبهترحرف ساالشه 8 که عسل,باشه داده یادت

 باالتر بندازیم کالهامون باید نه,این

 خورم*ه*و*گ رسما یعنی

 اخرمه اولو دفعه,ببخشین,کردم غلط من عموو:اترون

 کنی؟ تکرار بازم میخواستی جدی؟یعنی:کیارش
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 بکنم غلط من:اترون

 محووووووووووووشممممممممممممممممممممم برم فقط میخواستم

 درجونپ خونه بیارین تشریف شب گفتن اقابزرگ درضمن,روگذشتم دفعه این:کیارش

 نمیشین بدخواب اگه

 کردم غلط خداااااااااااااا ای

 کردم غلط عمو اونجاییم تامون6 شب چشم:اترون

 خداحافظ,دیگه بس:کیارش

 خداحافظ:اترون

 شدگگگگگگگگگگگگگ کوفتم خوابم رسما یعنی

 خداجون گرم دمت رسید دادم خدابه فقط

 ,اورد سرحالم حسابی که گرفتم مشت دوش یه رفتم اول پاشدم ازجام بالخره

 تلگراممون گروه توی ها بچه با داشتم هم زمان هم میکردم خشک موهامو داشتم

 خونه بریم باید شب که وگقتم کردم تعریف براشون ماجرارو کل میزدم حرف

 .پدرجون

 دیدم هک پایین رفتم میخورد بهم داشت حالم ازگشنگی میشد سوراخ داشت دلم دیگه

 خداااا واییییییییی شده چیده میز

 عدب ساعت یک دقیقا میخوردم داشتم فقط خوردن به کردم شروع, نشستم تا یعنی

 کاناپه روی رفتم ریختم چای یه خودم برای رفتم برداشتم ازخوردن دست

 نمیخواست دیگه, میداد حالی چه وای کردم روشن تلوزیونم دادم لم رنگم شیر

 سه شبکه زدم, وی تی پای بشینی, رسمیه ازبس میکنه خفت که بالباسای
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 حالی چه وواییی باال بردم میخواست دلم که اونجایی تا صداشم, داشت فوتبال

 کن لمونو حرفا ازاین شدی بزرگ,رفتارکنی مطین باید بگه نیسست کسی دیگه,میده

 , بابا

 :درفشان

 بود روشن هم وی تی,میترکوندم خودم برای ادامس داشتم مبل روی بودم داده لم

 نمی, بود ولو جلوم ارایشمم لوازم, میکرد پخش اهنگ داشت گوشیمم,معمولی صداش

 دلم واقعا,بدجور بود کرده دخترونه دورهمی یه*س*و*ه دلم بدجور چرا دونم

 خیلی میشدیم جمع دورهم اگرم,بودیم نشده جمع دورهم بود وقت خیلی, میخواست

 رررررهزارنف به باید باال میرفت خندمون صدای ذره یه تا,رفتارمیکردیم باید خانومانه

 رو همش نگفته دیگه هروزه های نصحیت حرفاو به دادن وگوش,میدادیم پس جواب

 فقط,گیرمیدادن بدبختم پسرای به نههه گیربدناااااااا مادخترا به فقط که نه,ازبربودم

 اهام که بود این خوبیش فقط,کنن تحمل هزارکیلویی ده لباس نبودن مجبور پسرا

 مینه یکیش,داشتم دوس رو عمارت ازقوانین چندتا فقط, بودیم لباسا اینجور عاشق

 ازغذات باید نه صورتی درهر بودکه این یکیشم,بود اشرافی لباسای پوشیدن

 میوردن باشی نداشته حال اگه خرید بری میخوای وقتی اینکه دیگه یکی,بزنی

 میخواستیم که بودهرکاری این دیگش یکی,خخخخ بود خوب خیلی واییی,خونه

 یلیخ بزنه بهمون حرفی تونست نمی کسی هیچ بزرگترا دورازچشم البته میکردیم

 چیزاش این بود خوب

 بودکه نای یکیش,سازگارنبود مجازم با یعنی نمیومد خوشم عمارت قوانین ازخیلی ولی

 همه غذاخوردنت,وبیدارشدنت خوابیدن حتی,باشه موقعش به هرچیزی باید

 یا حصیلت برای داشتی انتخاب دوتا فقط دقیقا,بود سرخونه معلم هم دیگه یکی,چیییی

 دیگه های بامدرسه اونم که, میگرن درنظر خودشون که ای مدرسه یا,سرخونه معلم

 نتوستن که سوزوندیم زیاد اتیش هم مدرسه توی چون,بود باحال خیلی داشت فرق

 علمم صندلی روی بار یه یادمه میداد کیف چقدر بخیر یادش خخخخ بزنن حرف بهمون
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 یخواسم که هم وقتی بلندشه تونست نمی دیگه,نشست که وقتی ریختیم چوب چسب

 تهگرف درد دل اصال یعنی, چقدرخندیدم واییی بلندشد باهاش هم صندلی شه بلند

 نفربودیم 10 کالس یک توی یعنی نبود زیاد خیلی هم کالسامون جمعیت,بودیم

 متحدبودن باهم بیشتر ها بجه همین خاطر به,خخخخخ زیادبودیم خیلی, خخخخخ

 یادمه هک اونجایی تا,بود مااینطوری کالس یاحداقل نمیداد لو رو دیگه کسی کسی هیچ

 بچه ازبس,مدرسه نیان اینا بابا نبودکه ای هفته یعنی,بودیم کالس بدترین همیشه

 دیگه کار یه ماهم, تکرارنکنیم دیگه میدادیم قول هم همیشه,بودیم ارومی های

 خخخ میکنیم عمل قولمون به چقدر ببینن, میکردیم

 وقتی بودکه اینطوری خونم,بودش خوچمل خیلی داشتم رودوشش خونم واقعا ولی

 هک باال میرفت میخورد پله چپ طرف پاگرد بعدازاون, بود پاگرد یه اول تو ازدرمیومدی

 بود الکنمب اشپزخونه بغل اپن اشپرخونه و حال میشد مستقیم,وبالکن خوابم اتاق میشد

 یشدم که درمیخورد یه پذرایی اخر ؛دقیقا پذرایی میشد که میخورد در یه راستت طرف,

 . کوشولو خوچمل حیاط ویه استخر و مطالعه اتاق

 :ارا شب

 هی میخواد گفت زنگ درفشان پیش ساعت نیم, میکردم ارایش خودم برای داشتم

 بهخو داره؟؟؟حاال عقل نام به چیزی این دونم نمی واقعا یعنی,بگیره دخترونه دورهمی

 پیشنهادهوش به,پدرجوناااااااااااااا خونه بیاین شب گفت دایی بودکه گفته اترون

 همونیم باازرم بعدازاینکه,جوننننننننن اخ وایییی فردا افتاد مهمونیمون خودم مندانه

 خونه ناهارقرارگذاشتیم فردا برای زدیم زنگ هم ها بچه بقیه به,کردیم روهماهنگ

 خخخخخ منچه به پیشنهادداد خودش هست که همینی,خخخخ درفشان

 ینپای رفتم خاطرهمین به,خوندم رمان تاب لب پای نشستم ازبس رفت سر حوصله

 بردم ارایشم لوزم یاخودم وی تی جلوی
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 شتمنس شیک خیلی بعدم, کردم زیاد رو وی تی میخواست دلم که اونجایی تا قشنگ

 یادم خداااااا واییی شدم ماه مثل شد تموم کارم ساعت ازیک بعد درست سرارایشم

 رداکهف میگم نداره عیب باشه بلدم خیلی حاال که نه,کنم دود اسفند خودم برای باشه

 کمد توی لباس هرچی باال رفتم پاشدم بعدم,خخخخخخخ کنه دود برام امد خانومه

 اب کردم انتخاب خوشمل قرمز مشکی کوتاه پیرهن یه ازبینش بیرون ریختم بود

 خودم برای سرخوشمل گل یه,شدم چقدرناز خداااا واییی قرمز مشکی کفشای

 .فیلم پای نشستم کردمو درست قهوه خودم برای پایین رفتم بعدم,زدم

 خونه بریم باشم اماده دیگه ساعت تایک وگفت زنگ اتروان بودکه فیلم اخرای

 .پدرجون

 مگس داره ساعت نیم همش, مگه چیه بودم اماده ونیم ساعت سریک دقیقا

 (خخخ معطله)میکشه

 زنگ بهت,زدم زنگ بهت خوبه حاال,اوردین تشریف عجب چه مادمازال به به:اتروان

 کنی خودت معطل منو میخوای میخوای تاکی نبود معلوم نمیزدم

 نیم همش خوبه حاال,چیکارمیکنی؟ بگیری زن,زدی چقدرغر ببین عععع:ارا شب

 شدااا معطل ساعت

 مادمازل بفرمایید, غرزدم انقدر که میخوام معذرت من:اتروان

 غرزد چقدر ایش دیگه میام دارم:ارا شب

 افتادیم اهر, پارکنیگ سمت رفتیم, شدیم سواراسناسور دیقهرفتیم ازپنچ بعد بالخره

 اتروان ماشین ازماشینا یکی,هم دنبال مشکی ماشین تا سه دقیقا,پدرجون خونه سمت

 اه شیشه, میکردن حرکت داشتن نور باسرعت که,ارتین هم یکی,اترون یکی,بود

 باهم پدرجون تاخونه تاماشین سه,موزیک بلند صدای عشق تامون 6 ماشلله, پایین

 گذاشتن کورس
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 .  کی به کی

 :کوروش

 دنمیکر غیبت داشتن هم پیش معمول طبق که خانوماهام بودیم نشسته ایون توی

 نمیشن؟ خسته میکنن غیبت انقدر اینا دونم نمی من,

 5 ساعت دیرنکردن ها بچه میگم:شروین

 میشم نگران دارم شروین میگه راس:علی

 افتادباشن راه االنم اگه زلزله تا6 این, 5 میگی خودت خوبه,خلین جفتتون:کیارش

 خیلیه

 موافقم باکیارش:کوروش

 بخونن؟ درس بیشنن نمیخوان تا6 این,حرفا غیرازاین به ولی:همایون

 درس؟:کوروش

 من داداش روگرفتی تخصصت توچطور موندم من یعنی:همایون

 توگرفتی همونطورکه:کوروش

 کنکوربخونن برای بشیینن نمیخوان بودکه این همایون منظور,دیگه بس:علی

 شد کوفتم گلوم جس چای قشنگ یعنی

 کنکور برای بشین نکرده الزم بعدم,رو جملت بگو باهماهنگی ذره یه:کوروش

 بسشونه خوندن درس هرچی,بخونن

 ؟ چرا:کیارش

 دانشگاه برن حاالم,نداشتم ارامش روز یه اینا ازدست ساله 11,12,چرانداره:کوروش

 ایناباشیم دانشگاه هروز باید هرهفته جای به,
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 داره فرق محیطش دانشگاه فکرنکنم ولی:علی

 ,موافقم باکوروش ولی:شروین

 شن؟ بخیال کال و درس, میفرمایین یعنی:همایون

 نمیشه که اینم:علی

 نخونن نمیشه موافقم داداش خان باحرف:کیارش

 بخونن درس تا 6 این میفرمایین پس:کوروش

 نبود اطرافم به حواسم اصال

 انخ کوروش باشی داشتی دیگه حرف شما مگراینکه,ندارن ای دیگه ای گزینه:بابا

 بودم هنگ

 حرفیه چه این,بابا سالم:کوروش

 چی؟ پس,سالم علیک:بابا

 باباجون چیکارکنیم شمامیگین:علی

 , بخونن درس باید ندارن ای چاره:بابا

 کیی رودیدم گوشیم صفحه وقتی,من تلفن خوردن بازنگ شد مساوی بابا نشست

 ازمحافظاس

 محافظان:کوروش

 بده جواب همینجا:بابا

 چشم:کوروش

 بود جوری یه صداش, کردم وصل, رو تماس بعدم
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 قربان سالم:محافظ

 شده چیزی سالم:کوروش

 ساعت یک فکرکنم ولی,عمارت سمت میان دارن افتادن راه االن همین,بله: محافظ

 برسن دیگه

 چی؟ برای:کوروش

 گذاشتن کورس باهم تاشون سه)...(راه بزرگ توی,میگم خاطرسرعتشون به:محافظ

 پایین هاهم شیشه همه,

 میخونن؟؟ درس میشینن اینا انوقت,اینا ازدس میکشید صوت مخم داش

 مواظب, برنمیدارین ازشون چشم هم لحظه یه, باشه بهشون حواستون:کوروش

 نشن متوجهتون باشین

 خدانگهدار, چشم:محافظ

 خداحافظ:کوروش

 زلزله تا6 این منتظر ومشتاقانه, بودن ساکت همه

 :ششم فصل

 

 :ازرم

 لباس هرچی لباسم جون به افتادم نخورده صبحونه,پاشدم ازخواب ازوقتی دقیقا

 خا واییی دخترونه دورهمی یاهمون,درفشان مهمونی امروز برای,بیرون کشیدم داشتم

 موچش گشتن بعدکلی لباس یه بالخره,بود کرده دورهمی یه هوای دلم چقدر جووننن

 صورتی پیرهن یه(,داشتم دوسش)خخخخ داجتم دوجج واقعا,گرفت
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 لباس کوتاهی میخورد لباس بغل خوشگلم گل یه خوشمل دخترونه*ه*ا*ت*و*ک

 ملباس نازبود خیلی,میخورد*م*ا*ه*ن*و*ش روی بندم دوتا,بود زانوهام روی تا دقیقا

 اشنشپ که پوشیدم خوشمل صورتی صندل یه, میخورد چیین بود طبقه طبقه دامنش

 االن اگه چون درفشان خونه گذاشتم ارایشم سشوارکشیدم موهامم,بود ای شیشه

 یهبق برای شه عبرت درس, شهر سردر میزد میکند کلمو رسما اترون میکردم ارایش

 ,تان سه نبودن که دوتام ماشال,واال

 اخه بریم باهم بیاد که اترون به زدم زنگ یه شد تموم کارام که ساعت بعدازنیم

 مگه؟ چیه خب خخخ برم بااسانسور تنهایی میترسم

 یمشک جین شلوار یه بودم شده عالی انداختم خودم به کلی نگاه یه بیاد اترون تا

 , لباسم رنگ هم صورتی مانتو یه با پوشیدم

 مروزا,خخ توش چپوندم ارایشم لوازم کل صورتیم باکیف کردم سرم صورتیمم شال

 پایین رفتم,بشن جمع هم قراردور پسراهم شیم جمع دورهم قرارمادخترا که همونطور

 ,ایششش تبپاش پروبااین پسره,شد خارج ازاسانسور اترون بازکردم تادرو

 حاضرشدن؟ زود خانوم ازرم که درامده طرف ازکدوم افتاب,عجب چه:اترون

 کو؟ سالمت بعدم, جنبه بی حاال خب خیلی:ازرم

 سالم گلم دخترعموی ببخشید هیی:اترون

 دن نمی هیچی من به میخورن دوتا این شکالتارو همه االن,دیرشد بریم,سالم:ازرم

 شیطون بریم خخخ:اترون

 بریم:ازرم
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 دکمه خودم باخانوماس حق همیشه که ازاونجایی سواراسانسورشدیم رفتیم باهم

 اصال اسانسورروبزنماا دکمه من دارم دوس خیلی که فکرنکید اصال اسناسورزدم

 ,اینطورنیس

 سناسورسوارا رفتیم باهم,بودیم ارتین درفشان خونه پارکنیگ توی بعدازدودیقه دقیقا

 .ارتین طبقه رفت خودش بعدم شدم پیاده من اول

 یه باچشماش لباسش بود شده عروسک درفشان واقعا,بود وامونده تودهنم رفتم وقتی

 ,بود کرده ایجاد رو نازی خیلی هارمونی

 ادوت این بین بگی تونی نمی دقیق, طالیی عسلی حالت یه درفشان چشای چون

 انبار خاله)بود رفته باران خاله به درفشان چشای, خاصه بچم چشای خیلی میمونی

 , بود طالیی درفشانم لباس(درفشان مامان

 شتیپ اراکال شب, رسید اراهم شب مدت این توی کنم روعوض لباسامو باال رفتم تا

 ,میکردیم ارایش داشتیم اینه جلوی تامون سه,بود اسمونی ابی

 چیکارکنم؟ موهامو بنظرتون ها بچه:درفشان

 بوافم برات من اینجا بیا:ارا شب

 بیارم کش برم صبرکن ژون اخ باچه:درفشان

 بلو باچ:ارا شب

 هااا چال دونم نی نازمیبافت خیلی اخه بوافه موهامو خواست دلم منم

 انکننگ ادمو اینطوری صدبارنگفتم مگه میکنی؟هان اینطوری چراقیافتو ازرم:ارا شب

 چشات؟ بااون

 خو خواست دلم چرامیزنی؟منم خب:ازرم

 بوافم رو موهات بیاربرات کش خب خیلی:ارا شب
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 ژون اخ باچ:ازرم

 بافتم اون موهای نشستم منم بافت مارو موهای بعدازاینکه

 , هاامدن بچه بعد دوساعت دقیقا

 :اترون

 زد زنگ ازرم که, میکشیدم سشوار موهامو داشتم

 اترخودم سالم:ازرم

 ازی شی نمیی توادم, سالم علیک:اترون

 ادب بی,وکوفت ازی:ازرم

 کردیا شروع اول خودت عع:اترون

 جووننننننن اترونننننن میگم,حاال خب خیلی:ازرم

 خرشدم بگو بله:اترون

 ؟ بریم دنبالم میایی دیگه ساعت نیم یه میگم, دورازجونت عع:ازرم

 ,شود زوداماده شمام فقط,میام چشم:اترون

 باچ:ازرم

 هرکاری درفشان خونه میدونیااا خودت بکنی ارایشم خانوم شیطون درضمن:اترون

 خب؟ بکنی میخوای

 چشم:ازرم

 فعال, افرین:اترون

 فعال:ازرم
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 گفتم چی خخخخ خیلیه نشیم کچل تا ماسه, تا سه این ازدست خدا وای

 نمیاد مخوش تیره ازتیپای خیلی,سفید سرتاپا, عالی کردم اینه توی خودم به اخرو نگاه

 دماسانسورام ازدر تا, اسانسور سمت رفتم بیرون ازدرزدم, برداشتم وگوشیمو سویچ

 سواراسانسورشدیم سریع تیپی چه وااااوووو,ازرم امدن بابیرون شد همزمان بیرون

 هی پیداهم بود راه باماشین دودیقه دقیقا وارتین درفشان خونه,پارکنیگ ورفتیم

 بیشتر چنددیقه

 توی تنهایی میترسید اخه,پسرا پیش رفتم خودم بعد دخترا پیش رفت ازرم اول

 واال نمیومد خوشم خودمم اسانسورباشه

 پرو سرهپ بزنم و اتروان میخواستم, نفربودیم سه خودمون فقط ارتین خونه رفتم وقتی

 کال مه دفعه این,میزد تیره تیپای وقتا بعضی بود من برعکس اتروان,زده هم تیپی چه

 خخخ شکالتی کرم ارتین بودم سفید کال من,بود طوسی

 برسن؟ بقیه تا بزنیم فوتیال دست یه بریم میگم ها بچه:ارتین

 پیشنهادخوبیه:اتروان

 بریزیم کرم ذره یه بیایین,چیه بابافوتبال نه:اترون

 بریز کرم دخترا بدون درای جرات:ارتین

 نبود حواسم دیگه اینو

 یسن فعالیت حال کنیم نگاه فوتبال بشینم بیایین پس,نبود حواسم اوه اوه:اترون

 بودی تنبل ازبچگیت:اتروان

 بودی زرنگ توکه حال به خوش:اترون

 دیگه بس:ارتین
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 ارانگ خخخخ تو ریختن خخ گوسفند گله عین ها بچه که میکردیم کل کل داشتیم

 طویلس

 خوردن به نشستیم پرسی واحوال بعدازسالم

 خوردیم ازبس شدیم خسته هامیگم بچه:پارسا

 کاردیگه یه بیایین میگه راس:الر

 کاری؟ چه مثال:ارین

 کنیم بازی فوتبال لیگی بیایین اوممم:ارتین

 پاشین هستم:شهروز

 وبهخ فعالیت بالخره,خوردن دوساعت بعداز بازی سراغ رفتیم شدکه ترتیب این وبه

 مه نمیشاسیم ماودرس؟اصال, هییی دیروزدادن اقابزرگ که ماتویم اولتی بااون اونم

 هست؟ چی درس اصال خخخ دیگرو

 ازبازی که باشه هرچی بالخره بازیم سراغ رفتم چیزاشدم این بیخیال فعال

  واالخخخ مهمترنیست

 :ارا شب

 وندوسش خیلی که رمانهای شخصیت درمورد داشتیم بودیم نشسته دورهم بادخترا

 خخ ومیخوردیم,میزدیم حرف داشتیم

 دختراااااااااااااااااااااااااااا میگم:دلناز

 ؟ چی جوونم:رویا

 زدیم حرف زیاد دیگه بسته میگم:دلناز
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 خوردم ازبس میترکم دارم من که, بخوریم چیکارکنیم؟یاباید جون دل خب:درفشان

 بزنیم حرف یابید,

 میگه؟ کی خیرم نه:دریا

 بودخخخ خرخون بچه کال دریا

 اقیانوسم چیکارکنیم خب:ازرم

 کنکوربدین؟ خوایین نمی شماها دوما,اقیانوس دردو اوال:دریا

 , بزنن گندت دریا اهههههههه:درفشان

 ؟ درخشان واچرا:دریا

 داره خوندن درس حال کی بعدم,وکوفت درخشان اوال:درفشان

 جلوی باید نه فهمه چرانمی دونم نمی,کنیم خفه میخواستیم درفشانو یعنی

 یادمیگره کی بزنه اضافه حرف طوبی,مریم,طال

 یتهران خاندان وارثای جون؟مثال درفشان چیکارکنید میخوایین وااااااااااااااپس:مریم

 هستین

 خدااا واییی درفشانمم اجی عاشق ولی

 ربطی توچه به ببخشیدا بعدم,خودتوبخور شماحرص جون مریم اوال:درفشان

 فرداهم هک گرفت نتیجه نمیشه پس نیست حالش االن گفتم کال نگفتم من سوما,داره

 ردهنک پاس امتحان قبل ازدوسال هنوز که بخور خودتو حرص شما بعدم,نباشه حسش

 روبخوری اشرافی خاندان حرص نمیخواد داری

 هک قرمزی ازسیب, مینداخت دیگش پای روی پاش اون که درحالی شیک خیلی بعدم

 زد گاز یه بود دستش توی
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 پرو دختر امد حال جیگرم بود حقش ولی

 زدنه؟ حرف طرز چه این بگی میشه جون درفشان:طال

 داشت ایول واقعا دریا

 میزد حرف اینطوری درفشان با باید نه,زد حرف بد زد؟مریمم حرف جطوری وامگه:دریا

 دیگه ساکت پس میشد چی بودیم عمارت توی اگه که میدونی

 عمارت توی اگه, زد دریا که حرفی درمورد واما, کسی باهیچ, نداشت شوخی کال دریا

 مماه اگه وهمینطور,داره هم تبیهی صدرصد بشه توهینی ها زاده اشراف یعنی ماها به

 دنمیش تبیه درفشان وهم مریم هم بودیم عمارت ماتوی واگه, کنیم توهین مهمان به

 شد ساکت خدمتکار باصدای که بزنه حرف میخواست طوبی

 امادس ناهار:خدمتکار

 میایم االن خب خیلی:ازرم

 خودش به نسبت خاص وغرور شیک خیلی درفشان ولی, بریم که بلندشدیم همه

 دیمفازبو اون توی ازرم منو حاالخوبه,فاز اون بود زده قشنگ یعنی,شد بلند مبل ازروی

 که بودم مطمئن اینم,بودم مطمئن بود مریم حرف خاطر به بیشتر درفشان ولی,

  خخخخخ میکشیم راحت نفس وما میرن موجود تا سه این بعدازناهار

 :ازرم

 سه این درمورد توضیحی بهتریه خب(طوبی,مریم, طال,)رفتن تا سه بعدازناهاراون

 بدم تاموجود

 اعاجتم خوب ازطبقه خانوادشون,بود دوستشون مریمم بودن دخترعمو باهم طالوطوبی

 ماها به نسبت داشتن حسادت یادمه ازوقتی ولی,میومدن حساب به
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 صمیمی فوق دوست تا باماسه ازبچگی تا چهارتا این واطلس رویا دریاو دلنازو واما

 شمارای وقتی,بیاد تونه نمی ناهار برای گفت, نمیشه اطلسم کسی هیچ ولی, بودن

 موسرعت خاطرهمین به,میاد جیغ جیغ صدای دیدم که پایین رفتم کردم تکرار ومجدد

 هم دنبال باکوسن دارن ودرفشان اطلس دیدم پایین رفتم وقتی کردم زیاد

 حدخخخ دراین هااااااا نرسیده یعنی,میکنن

 نشوووووو دهن به دهن تا سه بااون نگفتم بهت مگه:اطلس

 بعد اطلی بگیر اروم اول:درفشان

 درخشاااااااننننننن بگم بهت منم خوبه اطلی دردو:اطلس

 درخشان بگه بهم داره حق یکی فقط:درفشان

 دادشتونن خان البد: اطلس

 یسسسسسسسسس:درفشان

 بودن حواسش چون اطلسم, اطلس طرف کرد پرت رومحکم کوسنش حرف این باگفتن

 مبل شدروی پرت

 وضع لباسات باال برو اطلس, هم جون به افتادن چی عین دیگه کنید بس ععععع:دریا

 پایین بیا کن

 مامانیی چشم,اقیانوسمم چشممم:اطلس

 اوردن تشریف خانوم بالخره ساعت بعدازنیم, باال دوید سریع گفت اینو تا اطلس

 بود شده العاده فوق که اناری دونه باتیپ

 قدهع اون ای همه تمام به زدیم هم سروکله توی میتونسیتم که اونجایی تا خودشب تا

 شد خالی هامون ازعقده قسمت یه فقط ولی,بود الزم واقعا بود شده جمع که های

 خخخ
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 شد گشنم خدا وایی:درفشان

 گفتی اخ:دلناز

 لوبوندین انقدر چتون کوفت:اطلس

 شد حضم خب:ارا شب

 گشنمه منم خدایی ولی,الیک خخخ:اطلس

 هوا صدمترپریدیم کشیدکه جیغی یهویه درفشان

 یفکرررررررررعالیییییییییییییییی یه وایییییییییییییییییییی:درفشان

 چته؟ زهرمارترسیدم:ازرم

 (پسرا)لشا تن این به بزنه زنگ پاشه یکی خداااا واییییی:درفشان

 بود خونده همون فاتحه داد بهشون درفشان لقبی همیچین یه میفهمدن اگه یعنی

 خخخخ

 بعد میگذره ذهنت اون توی چی بگو اول:دریا

 بیرون؟ بریم شام اس پایه کی,میگم باش خب:درفشان

 , هوا رفت ههموم جیغ صدای یعنی

 پسرابود پیش باال که داداشش زدبه زنگ رفت پاشد دریا

 روحاض در دم پسرا بعدش ساعت یک دقیقا حاضرشیم تا رفتیم دریا زدن بعداززنگ

 حساب خودتون, خخخخخخ ماها کالی کل با دادبرسه به خداخودش فقط بودن اماده

 یعنی شد نفراضافه هشت بهمون که االنم کنار نفر 6 ها ما دیگه کنید

   خخخخخخخ پسر چهارتادختروچهارتا

 :کیارش
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 روزنامه داشتم من بودن پذرایی توی همه,بابا خونه بودیم رسیده میشد دوساعتی

 یهرچ بود چی دونم نمی,نبود کن ول جونم بودبه افتاده عجیب دلشوره یه میخوندم

 همون در باصدای,داشتن دورهمی ها بچه امروز چون,خیرکنه خدابه فقط بود

 دونستم نمی,تو امد هراسون, هاله دیدم در طرف برگشتم وقتی,هوا صدمترپریدم

 شده چش

 شده؟ چی جان هاله:علی

 چیکارکنم تا6 این ازدست دیگه دونم نمی من:هاله

 ای؟ اشفته انقدر دخترم شد بگوچی جان هاله:اقابزرگ

 کردی؟ جونم نصفه بگودیگه شدخواهری؟د چی:کتایون

 مظفری دخترای که گفت,زد زنگ درفشان خدمتکارخونه پیش ساعت یک:هاله

 داشتن االن تا,امد اطلس بعدشم,شده بحثشون باهم ها بچه چون,رفتن بعدازناهار

 بعدازاونم,میکردن جیغ جیغ,میکردن هم دنبال

 یک دخترا این دونم نمی من بود مونده نیمه نصفه حرفش دادبابا باصدای تقریبا

 بردارن بازیا بچه ازاین دست میخوان

 بزرگ میخوان نکن؟کی جروبحث مظفری های بچه که میخوان کی اینا:بابا

 بشن وارثم میخوان شن؟انوقت

 روبزن حرفت ادامه جان هاله ارومتر,امیرعلی بس:اقابزرگ

 بابابود اسم امیرعلی

 بیرونن شامم گفتن,بیرون رفتن باپسرا االنم:هاله

 امپرچسبوندم خودم اندفعه

 خبری هیچ بدون هرته شهر مگه,کردن غلط:کیارش
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 درمیارن گندشو دارن نشده هیچی هنوز,موافقم باکیارش:کوروش

 هک محافظم دیگه بگردن برن میخواستن چیکارکردن؟؟خب مگه داداش عع:کتایون

 ,گذاشتین براشون

 خبربدن؟ یه باید گردش؟نه برن میخواستن چی یعنی, من خواهری:همایون

 داداش خان خب:کتایون

 ورجکایی طرفداراین خدا همیشه که خودم خواهرکوچیکه داداش خان جان:همایون

 رفته خودم به میشن چال لپاش میخنده وقتی بگردم خواهریم دور الهی

 صحبت باهاشون میان فرداکه نخورین حرص انقدرم,خودمناااا های بچه خب:کتایون

 که نداره حرف انقدر دیگه این کنید

 قدرم هرچی,نداره خوردن انقدرحرص جون کتایون میگه راس(:داداشم خانوم)باران

 کنن گوش حرف بازم باشن خراب وکله شیطون که

 کنن گوش حرف که ممنونم ازشون من واقعا:کیارش

 که نیست خودشون دست شیطون خب, کیارش عع(:خودم خانومی)گالره

 نبحثشو سرچی نشدی متوجه جان حاالهاله,خیرکنه به اینا با فردارو خدا فقط:مامان

 شده

 بخاربلندمیشد ازسرم واقعا,شد بحثشون سرچی کردکه تعریف هاله وقتی

 های بچه به کردن بیخود,روبازکردن بحثی همیچین سریه اصال کردن غلط:کوروش

 زدن حرف من

 ارومتر کوروش:اقابزرگ

 چه؟؟ تا سه این به موندم من اقابزرگ اخه:کوروش
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 کنه؟؟ فضولی کی انوقت, من گوداداش نه عع:شروین

 نه؟ بخورم حرص سرشمادوتا ؟باید زدنه حرف طرز چه این شروین کوروش:مامان

 میفرمایید شمادرست میخوام معذرت من حرفیه چه این جون مامان عع:شروین

 خخخخ خوار پاچه

 نخور حرص شما کردم غلط من, من مامان:کوروش

 دهنت؟ توی افتاده چه, کردی غلط این میگم داداشی:کتایون

 ادب بی انقدر بچگیش توی کردی غلط میگفت میشد هرچی خواهریم امد خوب اینو

 شد چش دونم نبودااااانمی

 نابابه دوستای برای:کیارش

 شماساکت باب اقای:کوروش

 بزرگترشه باباداداش زدن حرف طرز اینم بیا:کیارش

 جنبه بی عع:کوروش

 بخشیدمت حاال خب خیله:کیارش

 نداره اعصاب مام کوچیکه داداش خدایی ولی, هیچی اصال که کرد نگاه یه یعنی

 هاااااخخخ

 ورجکا این خوندن درس برای چیکارکنیم باید بگین میشه اقابزرگ:همایون

 بذارین شرط براشون باید:اقابزرگ

 شرطی؟ چه:کیارش

 خخخخخخ بخونم درس برم میخواستم منم ها بچه برای اقابزرگ شرط باشیندن
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 :هفتم فصل

 :راتین

 اول اشتد ورمانتیکی شیک فضای خیلی,پیداکردیم رستوران یه گشتن بعدازدوساعت

 باغ توی هاروهم ماشین, اصلی ساختمان به بعدمیرسیدی ردمیشدیم باغ ازتوی باید

 به اماشین کردن بعدازپارک,بود پرکرد رو باغ فضای مالیمی اهنگ صدای, کردیم پارک

 یه پذریش بغل پذریش بود زده ساختمون توی میرفتی دوقتی,تو رفتیم دخترا همراه

 مراهه بعدبه رودادیم سفارشامون اول(,لوژخانوداگی) بود نوشته که میخورد درکوچیک

 بزرگ باغ یه, زیبابود واقعا(,لژخانوادگی) زدبود که قسمتی اون رفتیم گارسون

 لیخی ردمیشد اب جوب هم تختا اززیر,بودن گذاشته تخت درختا بین که,بود پردرخت

 هب جایی اتروان قول به ولی,باشه جاش خوبی به غذاشم که امیدواربودیم بود قشنگ

 ,داره خوبی غذای حتماهم شلوغی این

 .دیراورد خیلی واقعا, غذارواورد ساعت بعدازیک بالخره

 ,بیرون امدیم 11 ساعت ازاونجاهم,داشت خوبی غذای واقعا ولی

 نکردین؟؟ ترش چیز یه*س*و*ه شماها االن میگم:دریا

 برس دادمون به خودت خدااا وایی

 بود ترشی میخواداااااااانگو چیزی یه دلم میگم وااییی:درفشان

 میخوام منم دقیقا اره:اطلس

 منم:ارا شب

 موخواممممم منم:ازرم

 بخولین؟ تهنایی میخوایین موخوام منممم:دلناز

 ندین؟ ترشی من به میاد دلتون واقعا:رویا
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 اینطوری شماها که خورده کی, خریده ترشی کی خبرتونه؟االن چه واییی:اترون

 میکنید؟

 ولی,بگم دنه نیوم دلم واقعا که گرفت خودش به ای بامزه بغض حالت یه درفشان

 خونه میرسیدبم4 ساعت که میدونم

 دختراااااااااااااااااا میگم:الر

 نداشتیماااا داداشی عع:رویا

 بعد بزنه حرفشو بزارداداشم:اتروان

 بگو خب:رویا

 همه تابریم,دیره االن میگم,گذاشتین دراختیارمن که فرستی ازاین ممنونم واقعا:الر

 میبرمتون فرداخودم من جابستن

 فردا نمیشه اخه:درفشان

 فردا چرانمیشه:پارسا

 اقابزرگ مهمونی, مهمونی فردا خب:ازرم

 بازی وترم میشستم صبح تا گفتن دخترانمی االن اگه یعنی,بود رفته یادمون پاک یعنی

 میکردم

 میگه راس هییی:اتروان

 شد؟ چی فهمیدین وایییییییییییییی ایییییییییی:ارا شب

 شد؟ چییی:باهم هممون

 که نماال چیکارکنیم,کفش نه لباس نه,فردا برای نگرفتیم هیچی هنوز,کوفت:ارا شب

 جابستس همه
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 خونه بیاره میگیم خب:اترون

 موخوادد خرید دلم من نمیجه اخه:ازرم

 اه لوسن که واقعا

 چیکارکنیم؟ مااالن خب:ارتین

 خرید بریم فرداصبح,خونه بریم االن میگم:اطلس

 عالیهههه اره:ازرم

 یقادق, اریا و اطلس بعدازرسوندن البته,خونه رفتیم فردا خرید هابرای بچه باموافقت

 امخصوص دیدیم رودور همه چشم واقعی معنای به یعنیییی, خونه رسیدیم 1 ساعت

 . خخخخ هستیم هایی بچه عجب نچ نچ کوروش داییی

 :ارا شب

 طوری بود باغ وسط دقیقا عمارت,عمارت سمت رفتیم ها بچه همراه به بعدازخرید

 دتاچن بودن داده پوشش درختا چون, پیدانبود رفتی نمی عمارت نزدیک تا اگه بودکه

 دراز برسی عمارت به میخواستی وقتی,بودن زیبا واقعا و بودن چندهزارساله ازدرختا

 اون هاگ بود صاف راه یه بعدازاون بودمیرفتی ریزه پرازسنگ روکه راه یه باید اصلیش

 به میرسیدی میرفتی راست سمت اگه عمارت به میرسیدی رومیرفتی صاف راه

 وقتی,ودب پارکنیگ تا سه دقیقا پارکنیگها به میرسیدی میرفتی چپ سمت اگه,اسطبل

 مثل, دورمیزدی دراوردن حوض مثل روکه کوچیک میدون باید عمارت به میرسیدی

 خونه توی مثل نمیشد اینجادیگه, بودن ایستاده خدمه بودو پهن قرمز فرش یه همیشه

 , باشیم اشرافی بایدم باشیم خودمون

 دلم که جونم شروین بابا همایون دایی امدن بیرون با شد مساوی شدنمون پیاده

 باباییم بخل پریدم شدمو روبخی چی همه بابارودیدم وقتی,بود شده ذره یه براش
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 بعدازمن,تو رفتیم باهم کرد بخل منو بابایمم نگو که بوووود شده تنگ براش انقدردلم,

 .دایی بخل رفت بودکه ازرم بعدشم دایی بخل رفت درفشان

 منظم همیشه عین, شیم تااماده باال رفتیم* س*و*ب بخل بعدازدوساعت بالخره

 ودب این داشتم دوست عمارتم این دیگه چیز یه من,عمارت قوانین طبق رسمی, مرتب

 تومامان پیشش بری بخواد دلت هروقت میتونستی خونه این قوانین اووووج توی که

 خلب خانودگیمون ازدوستای یکی عمارت توی اخه نباشیمااا کال اینکه نه یعنی بابات

 قانون عمواین خان که,ممنوعه میشن بزرگ وقتی پدرومادر توسط ها بچه کردن

 به رودادن جاشون که خاندان فرداین بزرگترین:عمو خان)روبرداشت مسخره

 (میشن ازنوادگانشون واقابزرگ,اقابزرگ

 میکردم نگاه اینه خودموروتوی داشتم بوفیم بوف خوشمل بالباس لباسم بعدازتعویض

 ,بودیم خوشگل واقعا

 م*ر*م*ک تا بود خرمایی موهام,داشتم دوسش خییلی بودکه موهام بیشتر جام ازهمه

 که یسفیدای ازاون نه سفیدبود پوستمم,مشکی ابروهام,بود ای قهوه چشامم,میرسید

 ردبودگ صورتم بود صورتم اندازه بینیم, خوشمل اندازه به سفیدای ازاون, ماست مثل

 وقتی ههمون خاطرهمینم به جورایی یه گردبود صورتامون هممون گفت میشه یعنی

 دونم نمی,داشتیم چال میخندیدم

 چاالی حرفیه؟؟ولی داریم چال بگم میخواستم,یانه داره ربط چال به صورت گردی

 قتیو لپش توی کنم انگشت میخواد دلم خداا وایی سوراخه کال چیزدیگس یه اتروان

 میخنده

 عادت طبق موهامو, موهام سراغ ورفتم کشیدم دست اینه توی خودم ازدیدن بالخره

 وموهاش دخترباید, ممنوع وکش کییلپس چون خوشمل هم خیلی بافتم همیشگی

 ترش کوهان عین باالسرش ببند موهاشو دختر میده معنی چه مادرجون قول به,ببافه

 خخخ
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 دیمدی رودور همه چشم واقعا که میرسم نتیجه این به فکرمیکنم بیشتر هرچی ولی

 عزیزموو کوروش دایی مخصوصا

  بشن جمع باغ توی همه گفتن اقابزرگ گفت,امدخدمتکاربود خودم دربه باصدای

 :ازرم

 عمارت رفتیم اینا بابا گفته طبق بعدازخرید

 بیشتر که هست باغ ازتوی دوتاش که داره درفرعی تا4,داره دراصلی تا5 کال عمارت

 داره دراصلی تا4 هم خودعمارت,میگرن پدرجون که هست تابستونی مهمونیای برای

 ندستمو حسابش هنوز که ومخفی درفرعی وچندتا عمارت اصلی سالن به میخوره که

 نیک تقسیم چندبخش به میشه رو عمارت,نیومده دستمون کامل هنوز یعنی,نیومده

 قسمت,توش میشی گم قشنگ یعنی,وغربی شرقی یکی,جنوبی یکی,شمالی یکی,

 برای عمارت شرق,میگرن زمستون توی که هست هایی مهمونی برای عمارت شمالی

 سمتق رو وزمستون,هستن عمارت شرقی قسمت تابستون کال یعنی,هست تابستون

 طرف اون عمارت جنوبی طرف وامااا,عمارت ربیغ پائیزقسمت وبهارو,عمارت شمالی

 واگه,واقابزرگ پدرجون کار اتاق وهمیطور,بابااینا کار واتاق اس مطالعه اتاق کال

 وبیجن قسمت به ما رفتن کال گفت میشه,جنوبی قسمت میرن بیاد براشون مهمون

 ,میشه ما کنجکاوی فضولی وجودامدن به باعث منوعیت وهمین,ممنوع

 اگه گفت ومیشه,میخوره عمارت قسمتهای همه به که عمارت اصلی قسمت ودراخر

 باشن رونداشته عمارت توی رفتن طرف واون طرف این وحوصله حال اینا مامان

 .میمونن همیجا

 پدریم خانواده توی گفت میشه, بودم شده ماه انداختم اینه توی خودم اخروبه نگاه

 ودکهب بلوطی موهام بود عسلی عسلی من چشای,بود رنگی چشامون درفشان منو فقط

 اشبب سفیدیم ولی سفیدبودم پوستم,فرداشت گفت میشه موهام میرسید کمرم تا

 به ولی داشت چال لپامونم خوشمل بانمک خیلی گردبود همونم صورتای,داشت ارافرق
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 یلیخ لباسمم,گگگگگ ادب بی لپش سوراخ کال پرو بچه رسید نمی اتروان چاالی پای

 مننننن چقدخوشملم واییی,بودم بافته که موهامم,بود کرم لباسم نازبود

 .بشن جمع باغ توی همه گفتن اقابزرگ گفت,امدخدمتکاربود خودم دربه باصدای

  خخخخخ شده چی باز دادبرسه به خدا

 :درفشان

 عمارت سمت هارفتیم بابچه بعدازخرید

 بیایین دوم ازدر وقتی,گفت ارا شب که امدیم ازدراول ماها, داره دراصلی 5 کال عمارت

 بعدازاون,هست وشن ریزه پرازسنگ که بیایین ازراهی باید دیگه دراصل 3مثل اول تو

 زدردوما وقتی اینکه دارن باهم که فرقهای تنها پیداشه عمارت تا ردبشین ازدرختا باید

 چون, یچیپ به راست به باید برسی عمارت به تا بیایی مستقیم اینکه جایی به بیایی

 به میخوره هم چپ طرف,ودیدنیه زیبا واقعا و, عمارت پشتی باغ میخوره مستقیم

 طرف, برسی عمارت به تا بیایی مستقیم باید بیایی دردیگه سه از اگه, پارکینگها

 باریک راه یه باید اسطبل پشت,پارکنیگها چپ وطرف اسطبل به میخوره راستت

 دیقس 5, 4 دقیقا پیاده, نمیکشه طول خیلی,اصلی باغ به برسی تا بری پردرخت

 لندب زیادو درختای ازجنگل منظورم)نیست جنگل به شباهت بی که اصلی باغ وسط

 یه یباز بزرگ فضای این وسط که بزرگ سبز فضای یه اصلی باغ وسط دقیقا( خوشمله

 خیلی قلب شکل شد دادو تغیرشکل مادخترا اسرار به که خوشگله خیلی حوض

 24 بودکه فواره یه بزرگ حوض این وسط,نداشت مخالفت جرات هم کسی, خوشگل

 نازبود خیلی واییی بازبود ساعت

 خخخخ, بافتم موهام رفتن کلنجار بعدازکلی بالخره,شد درست موهامم اخیش هوف

 االیچ پای به البته داشتم دوست چاالمو چی بیشترازهمه,کردم نگاه اینه توی خودمو

 رفته مادریم خانواده به ناز خیلی چشامم,ایشششش رسیداااا نمی ادب بی اتروان
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, رنگیی چه نیست معلوم دقیقا من چشای, رنگیه چشاشون هام خاله هامو دایی,

 اندازه به ولی امده کمرم تا گفت میشه موهام, خوشمله خیلی طالیی عسلی چشام

 گندمی پوستمم,تیره خرمایی نه,روشن نه خرمایی موهام,نیست*ت*خ*ل ارا شب

 خوشملمممم من چقدر خدا وایی

 وارد خدمتکار من اجازه با,کشیدم دست تواینه خودم کردن ازنگاه در صدای امدن با

 ,شد اتاقم

 اقابزرگ چون, بود زیبا واقعا که پشتی باغ سمت رفتم منم خدمتکار بعدازرفتن

 . کارداشتن باهممون

 :اتروان

 همیهم موضوع چه این بفهمیم تا,بودیم شده جمع پشتی باغ توی همه ساعت بعدازنیم

 ,بگن میخواستن اقابزرگ که

 دختره کن روتحمل ترانه میخواد کی یاخدا,شدم جوری یه شب اوری یاد با لحظه یه

 (متاسفانه دخترخالم ترانه)رومخ

 ,میکنم شروع خودم اول,جون ومامان وباباجون اقابزرگ اجازه با خب:عموشروین

 هیجان واقعا(هستش ومادرجون پدرجون)جون ومامان ازباباجون شروین منظورعمو

 روبه اجازه این سرشون دادن باتکون واقابزرگ ومادرجون پدرجون.خخخخ انگیزبود

 دادن شروین عمو

 اینم,میشین معرفی خاندان این وارثای تا6شما امروز میدونید که همونطور:عموشروین

 این البته,مهمه درسش سوادو سطح چیزی ازهمه اول وارث یک برای که میدونید

 قرارداره دوم دردرجه
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 که تامهمه 6 شما اخالق اول دردرجه,گفت جان شروین که همونطور:کوروش عمو

 دنیستب گفت میشه رو پروایتون همینطور کنی کم روازش لوسی این اگه گفت میشه

 اخالقتون

 مرفتی محوشدیم اصال که برم بابام قربون, کوروش عمو کرد نابودمون رسما یعنی

 توافق

 ,ترمیشهبه کنن کم هم ازاخالقاشون ریزی خیلی نکته چندتا فقط موافقم باکوروش:بابا

 میگین؟ اینطوری هام بچه چشون مگه داداش خان وا:کتایون عمه

 یه,هذر یه کنن روکم دهزارمتریشون زبون اگه فقط,گلم خواهر نیست هیچیشون:بابا

 هم دنبال,ها بچه مثل کنن کل کمترکل هم ذره یه,کنن کم ازغرورشون هم ذره

 بهترمیشه خیلی نکنن دعوا,نکنن

 دختر بااون که بود درفشان به, ازعوا منظوربابا ولی,بای بای بودم توافق االن من

 ام نکرده*ه*ا*ن*گ به که دعواروگفت کلمه جوری یه اصال یعنی کرد بحث سردرس

 واال بودم اعتراف حاضربودم

 غرور تا 6 این کجا,خوبه هام بچه اخالق هم خیلی,داداش خان دیگه بسه:هاله عمه

 دارن

 ترنیست ازماخاکی موافقم باعمه واقعا من:درفشان

 زدی؟؟ حرف کی بااجازه شما:اقابزرگ

 اخی شد محو سریش پشت درخت تو رفت کال بچه بگردم الهی

 ببخشین:درفشان

 اولش جلد اشرافی خاندان قوانین کتاب اول دوصفحه:اقابزرگ
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 ننمید تخفیف ذره یه خداااااا واییی بزنمممممممممممممم خودمو میخواستم یعنی

 گیربودن سخت پدرم بعدمیگن اقابزرگ

 بازمونده درفشان دهن

 اون, باشی داشته استاد باید باشی ها زاده اشراف عین اینکه برای بگم اینم خب

 تاالن ها ما هست سری سه 3 کال که میدن درس قوانین های کتاب ازروی استادیم

 نمی هم کسی وهیچ رو کالساش, کال روپیچونیدم سوم سری یعنی روخوندیم دوسری

 خخخخخخ بشه متوجه کسی اگه دادبرسه به وخدا, دونه

 کردم غلط اقابزرگ:درفشان

 چهارصفحه:اقابزرگ

 تساع یک صفحش یک فقط میگرفت گریش ادم واقعا,بود گرفته گریش درفشان

 دفترهم,میدن بابااینا خود که دفتری توی بنویسی خوب باخط باید اونم میکشید طول

 این توی باید کنن تبیه میخواستن خاندان این توی هرکی,نیست هردفتری

 نداره معنی کردنم پاک دفتربنویش

 بیایین روکوتاه دفعه یه این خواهش اقابزرگ:کتایون عمه

 میخواستن غلطی چه تا6 این, نبودی اینا توپشت ببینم,توکتایون ازدست:اقابزرگ

 بکنن؟؟

 تکرارنمیکنه دیگه روببخشین دفعه یه این:کتایون عمه

 ترسیدم من کردم نگاش همچین باران عمو زن, بازشه امد درفشان نیش تا

 صفحه یک همون خاطر به فقط:اقابزرگ

  شمابگین هرچی:کتایون عمه

 :اتروان
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 شمابگین هرچی:کتایون عمه

 اصلی سرموضوع بریم خب خیلی:پدرجون

 ,بخونید درس باید,دانشگاه برین باید تا6شما میدونید همونطورکه:عموکیارش

 باخودتون رشتتون انتخاب فقط,دقیقا:عموکوروش

 خودمون عهده به گذاشتن رو رشته انتخاب که واال(گزارم خخخ)گرازم سپاس واقعا

 .....بیارین رتبه,روبخونید درستون شماها اگه درعوض:علی عمو

 اه میذارین نصفه حرفو چراخب

 کنکور برای روبخونید درستون شماها اگه گرفتم تصمیمی یه من ها بچه ببین:اقابزرگ

 گها ولی,هاوایی جزایره میفرستموت تابستون ماه سه کل, بیارین رتبه, شید اماده

 ,دیدین خودتون ازچشم دیدین هرچی نخونین

 بشینم برم میخواستم االن همین من یعنی

 دوسسسسسس درسسسسسسسس,بخونمممممممممممممممممممممممممممم

 چراهاااااا دونم نمی پیداکردم درس به شدیدی عالقه لحظه یک اصال

 .....که واال بگین میتونید میکنین قبول اگه خب:عموکیارش

 خونممی درس میشنم االن همین من,نکنه قبول که کی حرفیه چه این دایی ععع:راتین

 حرف باید چطوری بلدنیستین شماها زدنه؟مگه حرف طرز چه این راتین:مادرجون

 بزنید؟

 به خودم من جاها خیلی یعنی نداشت شوخی کسی باهیچ کال مادرجون بگم اینم

  نبردم ازپدرجون بردم حساب ازمادرجون انقدرکه شخصه

 :راتین
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 ,گرفتم خون خفه مادرجون حرف این با کال

 رفح اینطوری رو؟که قوانین ازکتاب رونخودین سوم سری شماها مگه ببینم: مادرجون

 میزنید؟

 میخوردم یاداشتم بودم خواب سرکالسا کال یکی من, برس دادمون به خودت یاخدا

 ستادا میکردیم کاری یه یا,بود توگوشم یاهندزفری,میکردم بازی باگوشیم یاداشتم,

 زدن فحر صحیح طرز سرکالسا بشینیم نداشتیم حوصله خب, خخخخ سرکالس نیاد

 یادگرفتیم ودوم اول سری توی انقدرکه,بلدبودیم کافی اندازی به,یادبگیریم رو

 بسمونه

 نتری مهم باشن؟اونم نخوده میشه مگه,مامان میزنید که حرفی چه این:همایون دایی

 نداره عیب باشن رونخونده دوم اولو اگه که مهمه سوم کتاب قدری به,رو کتاب

 ,خان باهمایون حق:بابا

 ممه کجاش دونم نمی حاال سوم کتاب نداشت خاصی چیزی,یادمه من که اونجایی تا

 شده

 صحبت درمورد بخشیش یه فقط که سوم کتاب اونم,باهمایون حق:کوروش دایی

 برای کال بخش یه میشه تقسیم بخش دوتا به دیگش بخشای بعدازاون,کردن

 باشن نخونده میشه مگه,دخترا برای یکی,پسراس

 نبوداااااااااااااااااااااااااااا میگه دایی که اینایی اصال برس دادمون به بیا خودت,خدا یاخود

 چیه دیگه اینا باورکنید

 اب البته بزنیم حرف ها بچه درس درمورد بدین اجازه اگه فقط,درسته کامال:عموعلی

 اقابزرگ اجازه

 رووو علی عمو بده خداخیر یعنی
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 نظرمن به,هاس بچه خوندن درس بحث,چیز مهمترین االن,درسته کامال:اقابزرگ

 ,خوندن برای ندارن وقت خیلی چون بشه شروع درسشون کالس ازفردا

 وکهر مدرسه,عیده تعطیالت که هم وسطه این دارین کنکو دیگه ماه سه دقیقا:پدرجون

 نمیبرین تشریف کال شکرپیچویدن الهی

 هفته یک همدرس رفتم که باری اخرین دقیقا کنیم یاگریه بخندیم دقیقا دونستیم نمی

 بدن راهمون دیگه فکرنکنم هییی,بود پیش

  کردن نگاهمون برگشتن همه که شیشتامون کشیدیم اهی همچین

 :راتین

 کردن نگاهمون برگشتن همه که شیشتامون کشیدیم اهی همچین

 کشیدین؟ اهی همیچین که,شده چی بدونم میشه:کیارش دایی

 راهمون,میگذره هفته یک مدرسه رفتیم که باری ازاخرین دقیقا االن عمو هیی:اترون

 دیگه دن نمی

 همچین اترون حرف بااین چون,یاماهارو بزنه خودشو دونستم نمی دایی واقعا یعنی

 دادن سرتکون ازرم,ارا شب,درفشان

 شدین؟ متوجه مدرسه میبرین تشریف شیشتاتون ازفردا,وضعشه چه این:بابا

 متوجه باباگفت طوری چون,دادیم سرتکون کن گوش وحرف خوب ها بچه مثل هممون

 تا,داد تکون سرشو نشد متوجه بود درخت روی که بدبختیم گنجیشیک اون,شدین

 چندروز محلتش واخرین,بدین روتحویل پروژهاتون بودن گفته یادمه که اونجایی

 جست چایی همیچین تمومم نیمه پروژهای بایاداوری,معماریه رشتم من,بود پیش

 سرم هب بالیی چه نبود بودمعلوم نرسیده دادم به اترون اگه, شم خفه بود نزدیک گلوم

 بشر این بود ریاضی مخ بود ریاضی اتروان,بود اتروان قیافه بعدازمن,میومد
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 نبعداتروا,بود راتین که میشین؟اول رنگ به رنگ چتونه؟چرا شماها ببینم:مادرجون

 درفشان اترون حاالهم

 شکلی این درفشان؟چتونه؟چرا,ارا شب ازرم وضعشه چه این:کیارش دایی

 نیستم باشماها شدین؟مگه

 باال؟ ماهابریم میشه بابا:ازرم

 باال؟ برین چی برای وضعش چه این:توهم رفت بداخماش کیارش دایی

 مونده ازکارامون خیلی هنوز.....سرکالس دوباره بریم قرارازفردا اگه,عمو خب:اترون

 .پایین انداخت سرشو شیک بعدخیلی

 کامال تا سرکالس برین 8 ساعت فرداهم,برسین کارتون به,باال برین پاشین:پدرجون

 .ارنبی براتون بگین میتونید میخوایین هاتون ازخونه چیزی اگه,شه تموم کاراتون

 انجام تکالیف داشتیم ازمهمونی قبل ساعت یک تا دقیقا,کردیم کارو همین دقیقا ماهم

 میکردم تمومش فردا بودکه مونده طرح چندتا یه فقط,میدادیم

 :هشتم فصل

 (مهمونی)

 :درفشان

 کنه ول منو که امد دلش ارایشگر شد تموم کارام تمام ساعت بعدازیک بالخره

 مدل,بود طالیی لباسم,بودم شده عالی واقعا کردم نگاه خودم به کارش بعدازاتمام,

 روی هک بندایی اونم بودم مخالف چیزش بایه فقط من ولی, داشتم دوج روخیلی لباسم

 مواجه بزرگترا شدید بامخالفت ولی,داشتم دوست*ی*ت*خ*ل من, میومد شونم

 بغل لمخوشگ گل یه,بود قشنگی ریزو کارشده کال لباسم ای تنه باال قسمت روی,شدم
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 نهدام روی نداشت ای دیگه چیزی,بود پف کال که لباسم دامن,داشت جپ طرف لباسم

 ,بود کارشده خوشمل خیلی لباسم

 دوسش خیلی واییی میدیم سیندرال باگوشیم داشتم بودم نشسته مبل روی

 دب صدای دربا یهو که,نبود ساعت به حواسم هم اصال بودم کارتون دیدن غرق,داشتم

 اوردم سرمو وقتی, باشه مونده ازش چیزی فکرنکم گوشیمم,هوا صدمترپریدم منم,باز

 دایی خان بعد بود بابا اول ترتیب به چون دادم قورت دهنمو اب بزگترا اجازه با باال

 (جون مامان فرزند واولین داییم اولین:دایی خان)

 داص رو خانوم,خدمتکارامد هرچی که تواتاقت میکنی غلطی چه داری بدونم میشه:بابا

 ندادی؟ جواب مهمونی برای بزنه

 ساعت نیم مهمونی,مثال شدی بزرگ دایی کارا این چی یعنی,درفشان:دایی خان

 شده شروع

 عذرمیخوام,ببخشید.....ببخ....ب:درفشان

 بیارببینم سریع:بابا

 ببینه؟ بابا بیارم رو چی شد گرد چشام

 رو؟ چی...چی:درفشان

 کردم رد رو سکته رسما که زد دادی یک بابا

 گفتن؟پس تبه چی اقابزرگ رفته یادت نکنه روبیاری؟درفشان چیییییییییییییی:بابا

 ؟هان؟ میکردی غلطی چه داشتی

 میدن حلواهم مراسم بیارین تشریف زدم رو سکته رسما

 رفت یادم....رف..... یادم.......یا:درفشان

 بره یادمون نداشته سابقه تاحاال چون,شد گرد باباچشاش
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 رفت؟ یادت که چیکارمیکردی رفت؟داشتی یادم که چی یعنی:بابا

 رفت یادم میکردم فردارو کاری داشتم,ببخشید بابایی:درفشان

 جدی هرچی بابایم ولی,سوخت خودم برای دلم خودمم گفتم مظلوم انقدر

 هست مهربونم,باشه

 بدی؟ میخوای چی اقابزرگ جواب,تو ازدست:بابا

 بنویسیم شب میشه:درفشان

 کرد س*و*ب موهام روی واروم کرد*م*ل*غ*ب طرفمو امد اروم بابا

 خودم حال میزنم سرت داد یه تا,توچیکارکنم ازدست من, من شیطون دختر اخه:بابا

 بترمیشه؟

 مهربونه؟ بابایم چقدر حاالفهمیدی

 باباییی:درفشان

 ,من دخترلوس جانم:بابا

 دعوامیکنه؟ اقابزرگ:درفشان

 نیست زمال دیگه وسط بیاد بارکتایون یه اگه فقط,کنن نمی دعوات اصال نه: باباباخنده

 بنویسی چیزی

 عمه؟ پیج بلم پس عع:پرورپرو منم

 من پرویی همه ازاین کرد تعجب بابا

 رددرمو بعدمیشه,نشده دیرترازاین تا بریم بهتر, جان کوروش دیگه بسه:دایی خان

 زد حرف خانم پرتی حواس این

 بهتربریم درست کامال:بابا
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  برسیم مهمونی به رفتیم ترتیب این وبه

 :ازرم

 راههم به عمو نبودکه ازدرفشان اثری هیچ ولی میگذشت ازمهمونی ساعت نیم دقیقا

 (درفشان بزرگ دایی)آرشاویرخان

 گردمب الهی, میبردم حساب ازشون رومیبینم اشاویرخان کم خیلی که من واقعا یعنی

 درفشانم برای

 میشن اعصبانی دارن نیومده؟اقابزرگ درفشان هنوز چرا نظرت به:ارا شب

 خوداقابزرگ کجاس؟که درفشان ببینم چیکارکنم؟هان؟برم االن من میگی:ازرم

 دیرکرده درفشان کافی اندازه به کلمومیکنه

 قدیمی ازدوستان اینا اطلس,دیدم رو اطلس ازدور که میزدم اراحرف شب با داشتم

 کردبود دعوتشون اقابزرگ خاطرهمین به میشدن محسوب ماهم

 تیمرف باهم مادخترا پرسی احوال بعدازسالم, استقبال برای رفتیم بابااینا همراه به

 ,رفتن باهم بزرگتراهم

 کو؟ درفشان پس ععع:اطلس

 بگو ماهم به فهمیدی:ازرم

 هستش؟...گ کدوم درفشان این دونید نمی ارا شب ازرم:اترون

 ماهم دونیم نمی باورکن,بیارپایین صداتو اترون هییییییی:ازرم

 باهمینااا همیشه خوبه دونید نمی که چی یعنی:اطلس

 شما شدگفتی خوب جدی ععع:اترون

 خواهش:اطلس
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 دیگه بس اطلس ععع:الر

 داداشی اخه:اطلس

 نده ادامش پس بسه گفتم:الر

 پیداشد سروکلشون خانومم درفشان که مینداختیم وکل میزدیم حرف داشتیم

 شماهاروتنهاگذاشتم؟ بازمن هم جون به افتادین چتونه:درفشان

 .... که ساکتشو تویکی:اتروان

 کجابودی؟ تاحاال بگو وامت,داداش دیگه بسه:راتین

 ایینپ امدم جونم اشاویر دایی باباو با بعدم, میدیدم سیندرال داشتم خب چیه:درفشان

 بعله:ازرم

 واقابزرگ؟ پدرجون پیش رفتی:اترون

 شماها پیش امدم پایین انداختم توسرمو مثل په نه:درفشان

 خانوم درفشان برات دارم:اترون

 موند ناتموم دوتام این بحث کرد جلب خودشون روبه همه توجه که اقابزرگ باصدای

 به مهمونی این که میدونید دوم,امدین مهمونی این به که ازهمه ممنون اول:اقابزرگ

 باشما خاندان این وارثای اشناشدن وهمینطور,خاندان این وارثای معرفی منظور

 .هست اشراف بزرگان

 :اترون

 میکردن اقابزرگوش حرفای به وهمه,روپرکرد فضا کل سکوت یک اقابزرگ باصدای
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 به مهمونی این که میدونید دوم,امدین مهمونی این به که ازهمه ممنون اول:اقابزرگ

 باشما خاندان این وارثای اشناشدن وهمینطور,خاندان این وارثای معرفی منظور

 .هست اشراف بزرگان

 این ازاموال قسمتی خانوادگی وروسمات رسم طبق جمع جلوی همیجنا من:اقابزرگ

 ,میززنم خاندان این جوان وارثای اسم به رو خاندان

 ,اشنامیکنم,هستن تایید ازهرنظرمورد که خاندان این جوان وارثای واما

 .عزیزم ونیوشای ارشدم نوه همایون پسرای, واترون اتروان اول:اقابزرگ

 ایستاده اقابزرگ که جایگاهی سمت به رفتیم اتروان منو اقابزرگ حرف این با

 جووونننننننن اخ بیاد جی دی قراربود بعدازقابزرگ جایگاه همین روی دقیقا,بودند

 بود بزرگ برقعی ازخاندان خودم خوشگل مامان

 .عزیزم وگالیل کیارش دومم نوه دختر, ازرم وارث دومین:اقابزرگ

 مامان.ایستاد مادوتا وپیش امد خودش خاص وغرور وخانومانه اروم خیلی ازرم بعدازما

 بابااینابودن دخترعموی گالیل خاله خاطراینکه به,بود تهرانی ازخاندان ازرم

 عزیز وباران کوروش چهارمم نوه فرزند, درفشان وارث سومین:اقابزرگ

 بودن زند ازخاندان باران خاله,باال امد ازرم مثل هم درفشان

 جان وشروین هاله عزیزم نوه پسر, راتین چهارم وارث:اقابزرگ

 جان وعلی کتایون عزیزم نوه اخرین دختر, ارا شب پنجم وارث:اقابزرگ

 طباطبایی خاندان از شروین وعمو بودن کریمی ازخاندان علی عمو

 .خاندان این جوان وارثای ازتمام اینم خب:اقابزرگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

78 

 

 خودش عین فایملیش یعنی حححح ساحلی اقای که میزدن حرف داشتن اقابزرگ

 چرته

 وانج وارثای این بشه کنم فکرنمی ولی,بزرگ تهرانی اقای ببخشین:ساحلی اقای

 کرد روقبول

 چمونه مگه چرا کردم هنگ

 لحظه یه کردن هنگ بگردم الهی اقابزرگ

 من های بچه نمیشه؟مگه چرا بعدم,بعد شه تموم بزارحرفم ساحلی:اقابزرگ

 چیزشونه؟

 هه حداقل کنن روبخونن؟؟یاازدواج درسشون باید نه مگه,میگه درست بابام:مریم

 دختر یاداین ادب ساحلی اقای, جمع این توی نیست دختره بزرگترازاین دونم نمی

 شد ساکت داداقابزرگ این با پچا وپچ همه چون پروند امپر بد اقابزرگ,ندادن وقیح

 تو نداری ادب هم ذره یه نیست؟؟یعنی جمع این توی بزرگترازتو مگه ببینم:اقابزرگ

 ایرادمیگره؟ من های ازبچه که داده یادت چی پدرت دختر؟پس

 کردن ترک رو سالون سریع خیلی بعدم

 بپرسم؟ سوال یه میشه ولی,بزرگ تهرانی اقای شماببخشین:اقاواعضی

 .میشنوم:اقابزرگ

 نیست؟ ازدواجشون سن مگه,هاست بچه ازدواج درمورد:واعضی اقای

 سن,بچن ازدواج برای هنوز من های بچه,کنم روشن همه برای اینو من اوال:اقابزرگ

 ازدواجشون مهمتراز بحث یه پس میخونن درس دارن االن دوم,بعد به 20از ازدواچ

 هست
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 خوند میشه هرموقع درسو ولی, باشماست حق درست بله:واصعضی اقای

 اولین خاندان این وهینطور من برای,کنم روشن براتون چیزرو یه بذارین:اقابزرگ

 درست اخالقشون وقتی,ازدواجشون درسو بعد,هاست بچه اخالق مهمه که چیزی

 نتونن که,فشاربزارم تحت هامو بچه مزخرف وروسمات رسم بااین نمیخوام,باشه

 شنوم نمی ای دیگه حرفی هیچ هم دیگه,ببرن لذت سنشون ازاین درست

 اینطوری اقابزرگ ازاینکه شدیم خرکیف ههمون واقعا که اقابزرگ حرف بعدازاین

 کردم شرکت توش بودکه مهمونایی ازبهترین یکی واقعا,شد شروع مهمونی, پشتمونه

 . بگیری فاکتور رو ساحلی دختر زدن حرف تیکه یه اون اگه البته

 :ارا شب

 مینوشت باید که ای صفحه یک تابشینه باال رفت بالفاصله درفشان مهمونا بعدازرفتن

 ,روبنویسه

 توی رفتیم خاطر همین به,خونه بریم نذاشتن اقابزرگ بود دیروقت چون ماهم

 روداره؟ مدرسه حال کی خدااا ای مدرسه بریم تافرداپاشیم بخوابیم اتاقامون

 :راتین

 وقت ساعت یک دقیقا صبحونه تا پاشدم ازخواب زور به 6 ساعت صبح

 که منم, شه تموم کارامون تاهمه بریم 8 ساعت امروز گفتن دیروز که پدرجونم,داشتم

 ساعت تا سرکارام نشستم دستوصورتم بعدازشستن بود بیشترنمونده ازطراحام چندتا

 باشن سرمیزصبحونه رسمی خیلی باید همه 7 سرساعت,7

 هم اترون اتروان بامن همزمان که صبحونه سر برم امدم کردم عوض لباسامو وقتی

 سرمیز رفتیم باهم تایی سه بیرون امدن ازتاق

 چی؟ مدرسه این اصال اه, مدرسه برم خوام نمی!میاد خوابم خداااااااا ای:اترون
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 انقدرغرمیزنی؟ چرا پس!خوابی سرکالس همش ؟توکه!زدی نق چقدر اترون اه:راتین

 .گذره نمی اموراتش غرنزنه اخه:اتروان

 باشین داشته امتحان تا سه روز یک توی وقتی شماهام, مرض درد کوفت:اترون

 !.ندارین امتحان شماهاکه.غرمیزنید

 شدیم زهرترک سرامد ازپشت که باصدای

 ات دیشب بگم؟هم چی بدبخت من داری؟هان؟پس امتحان تو فقط گفته کی:درفشان

 .بدم تحویل پروژه باید هم,دارم امتحان چهارتا امروز هم بیداربودم یک

 ثلم باید هم میکردم تموم پوسترمو کارای باید هم,بگم چی من خوبی بازتوکه:ازرم

 ایییی میخوندم ازمون برای میشستم اسگال

 .میسوزه درفشان خودمو برای دلم واقعاکه,بازخوشباحالت ازرم وای:ارا شب

 ادوت این یعنی,تجربی اترون,ریاضی که اتروان, معماریم که من, بگم که واجب خب

 افزار نرم هم ارادرفشان شب,گرافیکه ازرم,میخوان کتک داداش

 میری داری دوس که ای تههررش که عمارت این جزءقوانین که ای دیگه خوبی یه

 ثالم,بری میگم من روکه ای رشته این باید حتما که کنه نمی مجبورت کسی یعنی

 الیامث, جراحن کوروش دایی پدرجون چون بخونی پزشکی دراینده باید زورنمیکردن

 خبرانبود ازاین اصال بابامهندس چون بخونی مهندس باید

 غرغراتون؟ شد تموم خب:همایون دایی

 هوا صدمترپریدیم یعنی

 امدید؟ شماکی بابا ععع:اتروان

 چیزارو؟ این یادبگیرین میخوایید کی.میکنن سالم اول:همایون دایی
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 .سالم,میگید شمادرست ببخشید:اتروان

 صبحی؟ اول غرغرمیکنید انقدر دارین سرچی حاال,سالم علیک:هماییون دایی

 عمووووووو خان:درفشان

 خودم؟ خانوم لوس عمو خان جان:همایون دایی

 نیست درست کتتون یقه میگم:درفشان

 اخه؟ تو چیکارداری کت یقه به اخه,هست چیزی همه به دختراحواسشون این یعنی

 درستون عال هست چیزی همه به حواستون که بگردم دورتون الهی:همایون دایی

 میگه؟ کی عمو خان عععع:ازرم

 کردنو ل*غ*ب بعدازمراسم کرد*ل*غ*ب محکم تاشونو سه همایون دایی

 اقابزرگ پیش رفتن اقابزرگ گفته به دخترا که صبحانه سرمیز رفتیم* س*و*ب

 . سفره باالی گفت میشه یعنی نشستن

 :درفشان

 ئنمطم چون,مدرسه رفتیم بابااینا همراه به مدرسه بالباسی لباسام بعدازتعویض

 .دادن نمی راهمون

 اون داشت فرق باماها ازرم رشته فقط, بودیم مدرسه یک توی اراوازرم شب منو

 مبودی کالس یک توی باهم عربی و دینی سرکالس وفقط افزار ومانرم بود گرافیک

 ,کرد اروم کردو اداره تا ماسه باوجود رو کالس دوتا اون میشد زور به گفت ومیشه,

 همیش مدرسمون مدیر,مدرسه دفتر وبعدازاونم مدرسه توی رفتیم اینا بابا همراه به

 ات ماسه چون.بوووود عشق معاونموم ولی,سختگیربود العاده فوق ولی بود خوب گفت

 تازه ودیمب بیرون تیپا با مدیرمیرسید گوشه به واگه میبردیم باخودمون موبایل معموال

 :.campe45on2: میرسید بابااینا گوش به نبودیم بیرون اگرم
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 تنفس به واقعا یعنی کرد شروع مدریمون حرفا واینجوری پرسی واحوال بعدازسالم

 خخخخ داشت احتیاج

 که کردین لطف واقعا,اوردین تشریف عجب چه تهرانی خانومای به به:مدرسه مدیر

 !.مدرسه اوردین وتشریف کردین لطف هفته بعدازیک

 .بدم توضیح بدین اجازه اگه ولی,رضوی خانوم باشماست حق کامال:بابا

 .بفرمایید تهرانی اقای حرفیه چه این:رضوی خانوم

 دنبزام دونفرعین.شد باباتموم حرف تا کرد تعریف رو هفته یک این قضیه کل بابا

 ورویا اطلس جز نبودن کسایی دوتا واون تودفتر

 عجب چه امدین بزغاله تا هشماس بالخره واییییییییییییییییییییییییییییییییییی:اطلس

 سرمبیردیم چیزی دریایی رویایی گوسفندی گاوی میگفتین

 هوا رفت مدیرمون داد بزنه حرف امدم رویا تا

 دامها بچگانتون کارای این به میخوایین درنداره؟تاکی اینجا مگه وضعشه چه این:مدیر

 بلدنیستین؟ درزدن شماها بدین؟مگه

 یه قطف دفتر توی بیاییم اینطوری داشتیم عادت دقیقا چون محوبودیم تا ماسه یعنی

 میشد؟ الل مدیرمون میشد چی,تو میومدیم درمیزدیم

 صحبت همینطوری هم خونه زدن؟شماتوی حرف طرز چه این زند خانوم:مدیر

 عاواق بعید دختری همچین پدر ازاون کنید صحبت اینطوری میدونم میکنید؟بعید

 خخخخ بود داییم دختر اطلس یعنی بودیم دایی دخمل عمه دخمل اطلس منو بگم اینم

 خصوص به میکردن نگاهمون داشتن بدی خیلی حالت یه وعمو بابا چراهااا دونم نمی,

 . منو

 ببخشید...بب:اطلس
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 ببخششم؟:مدیر

 .ماببخشیدشون خاطر به رو دفعه یک همین رضوی خانوم:کیارش عمو

 بست جمع ریزونامحسوس عموخیلی ولی,یانه کردید احساس شماهاهم دونم نمی

 دونم؟ چرانمی

 میبخشم رو دفعه یک همین:مدیر

 :ارا شب

 .دیرکردن کافی اندازه به سرکالس برن بدین اجازه اگه:شروین عمو

 ندارین؟ عجله اگه,موردروبگم چندتا الزمه ولی,باشماست حق بله:مدیر

 اه هاااااا گیراورده وقت اینم یعنی

 بفرمایید نداریم ای عجله نه:بابا

 سه نای فقط البته,هستن شیطون خیلیی شما دخترخانومای که بگم باید خب:مدیر

 .گفت بهشون نمیشه چیزی ولی,شیطونن گروهشون کل نفرنیستن

 روبگید؟ دلیلش میشه:عموکوروشم

 .اول وگروهشون خودشون هم درسا همه توی همیشه,درسشون خاطر به:مدیر

 سالم نمک فکرنمی وسال سن این توی نباشه شیطون که دختری,اینطورباشه باید:بابا

 رددرمو حرفامن غیرازاین به,سالمتیه ای نشونه وسال سن این توی شیطنت,باشه

 خوندنشون درس هم مدرسشون توی ازنمرات هم خوبه مطمئنم که بگم دخترام درس

 .خونه توی

 عاشقتممممممممممممممممم باباییی.شد بسته مدیرمون دهن قشنگ

 سرکالس برید هامیتونید بچه خب,باشماست حق بله:مدیر
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 یاضیر زنگ اون رسیدیم کالس وسط دقیقا,سرکالس رفتیم بابااینا با بعدازخداحاظی

 .داشت عکاسی وازرمم داشتیم

 کالساز خورد زنگ تا,خورد زنگ بالخره,مینوشتیم داشتیم بخوره زنگ وقتی تا دقیقا

 یردرختز حیاط کف نشستیم گرفتیم خوراکی مدرسه ازبوفه حیاط توی رفتیم زدبیرون

 . دخور زنگ کی نفهمیدیم که دراوردیم بازی انقدرمسخره بازکردیم خوراکیامونو همه

 .شد شروع کالس شید جمع ارازل خب:شیرین

 !بعیده دختری همچین پدری ازهمچین,زدنه حرف طرز چه این:ارا شب

 هوا هارفت خنده ارادوباره شب حرف بااین

 دفترنشستن توی کیا نبودکه حواسم اصال واییی:اطلس

 بود دار خنده خیلی قیافت اطلس واییی:ازرم

 اصال زد داد رضوی که ای موقعه اون مخصوصا بود قشنگ خیلی اره واییی:درفشان

 .بود خنده خیلی

 دفتراخه؟هان؟ توی برید ادم مثل که بگم چندباربهتون من:دریا

 زیرپوستی خیلی اینا بابا ها بچه ولی,بدتری توازهممون بزرگ مامان خب خیلی:ازرم

 .بود تاهم باماسه منظورشون ببخشیدشون ایندفعه گقتن وقتی

 .بود روپوستی خودخود دقیقا زیرپوستی؟این کجاش!!!!جاااانمممم؟:رویا

 ردمک حال خیلی روگرفتن رضوی حال خب خیلی ولی حرفارو این بیخیال حاال:درفشان

 السبعدک بدید تحویل سریع موبایلتون دوما,رضوی خانوم نه رضوی اوال:نجفی خانوم

 میدم بهتون

 دیگه میگه راس عشقم واییی:درفشان
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 بوددددد عشق که واقعا بود ناظممون نجفی خانوم

 دختر؟ بزنی حرف درست یادنمیگری تواخر:نجفی خانوم

 !زد حرف چطوری عمو خان جلوی دونید نمی خوبه بازاینکه:اطلس

 بزرگترین اشاویرم دایی چون میشه اشاویرخودم دایی همون عمو ازخان اطلس منظور

 باباجون پسر

 بزننه؟ حرف اجازه بدون میکنه جراتم وامگه:ارا شب

 هک نگفتم چیزی بعدم که شماهام نیست خوره لولوخور که داییم خان واااا:درفشان

 .همین!دیگه توخفه حناگفتم به فقط

 .همییییییییین:باهم همشون

 حرفاست پروترازاین این:اطلس

 زدنت فحر مواظب شماهم خانوم درفشان,سرکالس برین دیگه بسه:نجفی خانوم

 ندی خودت کاردستت باش

 میگذره؟ چطوری؟خوش بودن مستقل راسیی:رویا

 کردن؟؟ زندگی مستقل:نجفی خانوم

  چی یعنی که کردیم تعریف خالصه فشرده خیلی براش رو چی همه بعدم

  جووونن اخ داشتیم نویسی برنامه بودم عاشقش که زنگ این

 :اتروان

 میخواستم یعنی پاشدم ازخواب موبایلم زنگ باصدای زور به که بود هفت ساعت

 خودمو خداروشکر ولی بزنمش میخوره که اونجایی تا بگیرم تلفنو پشت مخاطب

 .کردم کنترل
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 بودی؟ خوبی؟الال خودممم اتری سالمممم:ارا شب

 خوبی؟ شما!بودم خواب بله,سالم:اتروان

 جونممممم اتری میگم,خوفم اله:ارا شب

 .خرشدم بگو میخوای چی:اتروان

 اتری دورازجونت عععع:ارا شب

 یانه؟ میزنی حرفتو خب خیلی:اتروان

 بیرون؟ بریم ها بابچه میشه اتروانم میگم:ارا شب

 کردم روشن ابژور سرجام نسشتم صاف خورد تکون بدشاخکام یکهو

 ها؟ بچه باکدوم:اتروان

 !دیگه دنیا اطلس رویا دریا ازرم درفشان منو:ارا شب

 دیگه؟ تنها!اهان:اتروان

 میشه عالی که بیایین شماها اگه خب:ارا شب

 باالم دیگه ساعت تایک, زبون بلبل خب خیلی:اتروان

 مییسییییی واییی:ارا شب

 خانوم شیطون خواهش:اتروان

 ایینپ رفتم بعدم,شستم دستوصورتمو رفتم پاشدم ازجام سریع تماس بعدازقطع

 طمعش بود عالیی وایی کردم درست تلخ نسکافه ی خودم برای

 موهامو دونه دونه ارابیاد شب ازاینکه قبل تا زودامادشم که باال رفتم بانسکافم

 کردم کج چپ طرف به باالو دادم شیک خیلی موهام سروقت رفتم اول,بکنه
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 عالی انداختم خودم به نگاه به,کردم روانتخاب ای نسکافه واخرم سرلباسام رفتم

 خخخخ برفکت شدم

 درامده؟ طرف ازکدوم افتاب امروز خدااا وای بیرون ازدرامد ارا شب دیدم باال رفتم تا

 زودحاضرشدی؟ شما عجب چه اراخانوم شب به:اتروان

 !ای جنبه بی خیلی دوما!سالم اوال:ارا شب

 .البا ببرم جنبمو میکنم سعی عذرمیخوام من!شکالتی خانوم سالم علیک:اتروان

 ای نسکافه اقای افرین:ارا شب

 وراسانس ای ارادکمه شب همیشه مثل اسانسور توی رفتیم میزدیم حرف که همونطور

 ,زد رو

 !خانوم شیطون خواهش:اتروان

 !ارایی شب:اتروان

 اتروانی جانم:ارا شب

 !داری دوس خیلی کنید؟اگه شماهارانندگی میخوایین میگم:اتروان

 جدی؟میذاری؟:ارا شب

 هستیم باهاتون خودمونم چون, خانوم شیطون نذارم چرا معلومه:اتروان

 اتری میشی جووووننن اخ:ارا شب

 خواهش:اتروان

 .بود خوب فرمونشون دست واقعا,فرمون پشت نشستن دخترا ترتیب این وبه

 :نهم فصل
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 :درفشان

 ایفض خیلی واقعا داشتیم نگه کافه یه جلوی, کردن جیغ وجیغ گشتن بعدازکلی

 افیک اسم,پاتقمون بشه که قرارشد فضاهم خاطرهمین به داشت رمانتیکی قشنگو

 باحال چه خخخ بود پاتوق هم شاپ

 داد ارشسف چیزی یه هرکی نشستیم ورفتیم کردیم انتخاب رو میز باحالترین دقیقا

 بگم؟ چیزی یه من اقاااا:درفشان

 نگو خااانومم نه:الر

 نمکی؟ بی خیلی میدونی!الر:درفشان

 میکنی؟ تحمل تواینوچطوری واییی:ازرم

 !سختی به:درفشان

 .پیشش ساعته 48 انگار میداری نگهش چطوری میگه واهمیچین:پارسا

 میزنی؟ حرف چرا بلدنیستی بعدم,24 نه 48 اوال:دریا

 !زبون بی حرفتوبزن!بزنه حرف میخواست زبون بی این دیگه بسه عع:شهروز

 !قیافته زبون تو؟هاااااااااااان؟بی بودی باکی:درفشان

 شده؟ سبزیا قاتی هویجام تاحاال جدی؟ازکی:شهروز

 بلدم؟ منم بگم میخوای داشت؟مثال ربطی چه:درفشان

 ایششش ازتوبیشتربلدم باشه هرچی:شهروز

 درنیارررر منو ادای:درفشان

 طرف کردم روبرداشمپرت بود اورده گارسون تازه که کیکی حرفم این دنبال به

  هوا رفت یکی داد فقط,داد جاخالی شهروز ولی, شهروز
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 این وسط این باید من هم؟چرا جون به افتادین وضعش؟چتونه چه این:فردناشناس

 بود؟ هان؟کارکدومتون بیاد سرم بال

 کردم سکته ازترس واقعا

 باهم لیاص شخصیتهای باید ولی قسمتش این تکراری اگه ها بچه ببخشید:نویسنده)

 (دیگه اشنابشن جوری یه

 !که نشده چیزی روسرت؟حاال خبرته؟اینجاروگذاشتی چه:اتروان

 !میبنی واکن نشده؟چشاتو هیچی هه:ناشناس

! دادمیزنی دختر سریه هست اخرتم دفعه,بزنااا حرف داداشم با درست هویی:اترون

 افتاد؟

 شدیم؟عجبا طلبکارم میزنی؟بیا چرا ععع:ناشناس

 !باشی مظلوم نمیاد بهت اصال بابا خب خیلی:اترون

 یاهرکیت خواهرت االن همین یا اینطوری که مظلومیت؟حاال من؟؟منو:کرد قاتی پسره

 میخره یا!!میشوره همینجا لباسمو االن یا دختره این, هست که

 نهببی توخواب هه بشورم لباس من برد منم روی این بود متربازمونده ده دهنم یعنی

 نفردیگه ده لباسامو خود من فکلی جه.ج اخه!بگو داری جرات دیگه بار یه:درفشان

 میشورن

 میخری جدی؟پس:ناشناس

 کردن غلط به همیجنا دارم داییم ازدختر من که باشناختی!باش خب خیلی:راتین

 !برات میخرم خودم اصال!میندازت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

90 

 

 اباب به میزنم زنگ وگرنه, ازم کنه خواهی معذرت باید,نمیخواد عمه پسر نه:درفشان

 بیاد

 کف رهبذا ررو پسر حق بیاد باباییم میزدم زنگ االن همین نبود بعید ازم هیچی یعنی

 دستش

 بچه نترسون ازبابات بابات؟منو به هه:ناشناس

 !اخرته دفعه:درفشان

 میکنی؟ غلطی چه نباش:ناشناس

 بزنی؟ حرف بزرگ تهرانی پسری ای نوه دختر به میکنی جرات یعنی:درفشان

 حقشه,گردشد چشاش پسره

 کی؟تهرانی؟:ناشناس

 نره یادت خواهی معذرت درضمن,خداحافظ شدی؟حاالهم ساکت چیه:درفشان

 یزبول یه برای تورومجبورنکنم من خواهی؟یعنی معذرت من,ای جوجه خیلی:ناشناس

 نیستم ماهیار نخری دیگه

 نیستم درفشان نکنی خواهی معذرت نکنم تورومجبور منم اگه:درفشان

 میبنیم هه:ماهیار اسمش فهمیدیم که ناشناس

 میبینم:درفشان

 دارم عجله حیف فقط:ناشناس

 .امدی خوش:درفشان

 اسم اون مخصوصا بود رومخم بدجور پسره ولی,رفتیم ساعت بعدازنیم ماهم

  هه ماهیار مسخرش
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 :ماهیار

 باید میگه پروپرو بعدم گندزده لباسمو زد چطور ععع ترخداا ببین,پرو دختره هه

 .کنم خواهی تامعذرت بشین کنی؟؟هه خواهی معذرت

 ودیب اقابزرگ پسری نوه اگه اخه ده!پرو جامیزنه؟دختره تهرانی چطوری خودشو ببینم

 ,جوجه میشناختمت که

 میترسونی؟ ازکی منو اقابزرگما دختری نوه خودمم خوبه حاال

 این تو ته باید بزرگ تهرانی اقای خونه میریم مامان اسرار به امروز شد خوب فقط

 رودربیارم قضیه

 ,رسیدم ساعت بعدازیک بالخره

 نمی فقط,بزرگترا پیش رفتم بعدم کنم عوض رو بود گندخورده که لباسامو رفتم اول

 بود عجیب خیلی نبودن اقابزرگ پسری های نوه چرا دونم

 هب قراره ازچه قضیه ببینم برم که رسید فکرم بودبه رفته سر حوصلم عصربود

 عکس حتی اونجابود خاندان کل عکسای توش که سالنی سمت رفتم خاطرهمین

 ,خودم

 تاشون6 عکس,زد خشکم لحظه یک میکردم نگاه عکسارو داشتم وقتی

 .دخترپرو همون همونطورعکس!اینجابود

 روی خیلی اقابزرگ چی؟چون بگه اقابزرگ به بیاد چی؟اگه باشه گفته درست اگه

 .بود خونده من ای فاتحه ودقیقا بودن حساس دخترا

 نای میدومنم من که یعنی واین, میدیدمش بازم بودکه این داشت که خوبی یه ولی

 . ازخودراضی لوس دخترخانوم

 :اتروان
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 یه یممیرفت که سرهربازی شهربازی توی,شهربازی رفتیم دخترا پیشنهاد به عصربود

 ودمخ دست اگه یعنی,بود مخم بدروی دخترازاکیپ یه که بودن دخترپسردیگم اکیپ

 ولز تمام باپرویی هیچی کرد له زدپامو که اولش,میزدمش میخورد که اونجایی تا بود

 شد کج کفشم پاشنه پاتوجمع میگه توچشام زده

 ؟ سواری قایق هاااابریم بچه میگم:ازرم

 .بریم اجی میگه راس:درفشان

 بخوریم بستنی بریم بعدشم تازه:دریا

 پشمک بریم بعدش میگه راس:رویا

 ننداختین؟؟ ازقلم رو ای دیگه چیزه احتماال:الر

 !وقتی؟ یه نکشیداااا خجالت:پارسا

 هست؟ چی خجالت بکشیم؟؟اصال واااااچراااخجالت:ارا شب

 خجالت دونن نمی هست؟اصال چی خجالت دونن نمی اصال میگه راس:شهروز

 مینوسین ت روباکدوم

 واال!توچه به ت با:درفشان

 خانوم درفشان مینویسن؟باشه توچه به بات جدی؟که:اتروان

 اتروان ععع:درفشان

 زمین کوبید امیزش اعتراض جمله بنداین پشت رو پاهاش بعدم

 زدنه؟ حرف طرز چه این اخه!جانم:اتروان

 .ببخشید...خب:درفشان

 سواری قایق بریم بیارین تشریف حاالم,!خانوم ورجک خواهش:اتروان
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 بریمممممم جوننن اخ وایی:اطلس

 ویچمس که دربیارم روازتوجیبم گوشیم امدم خورد زنگ گوشیم که میرفتیم داشتیم

 اب توی افتاد سویچم,خورد یکی پای روبردارم یچسو امدم تا زمین افتاد

 نده دق این ازدست امشب منو خدااا ای,دختره بازهمون کردم بلند سرمو تا

 کرد داغون زدپامو ازاونکه اون کنم خفش میخواستم پرووویعنی دختره خیلیههههه

 ازاین اینم

 بازکن کوروتو چشای هوییییییییی:اتروان

 میزنن؟؟ حرف دخترچطوری بایه زدنه؟؟بلدنیستی حرف طرز چه این ادب بی:دختره

 بادخترای چطوری یادمیگرم منم کنی خواهی معذرت گرفتی یادت شما هروقت:اتروان

 بزنم حرف راضی ازخود لوس

 وسطه این میگه چی ارا شب این دونم نمی من

 لوس؟ ازدخترای چی منظورت,هاااااا پرووویی خیلی اتروان:ارا شب

 .باتوبود؟نخود کی بعدم واضحه کامال منظورم:اتروان

 نه؟ زد حرف دادچطوری یادت میزنی؟باید حرف اینطوری توباهمه انگاره نه:دختره

 جوجه داد یاد خودت به باید یکی:اتروان

 قیافته جوجه:دختره

 بودازماها هرچی ولی,بود دختره کاره چه دونم نمی حاال داد دخالت خودشو پسر یه

 چهارسالی سه یه بزرگتربود

 میکنم خواهی معذرت ازشما آرام ازطرف من!ها بچه دیگه بسه ععع:پسره

 ,نکرد خواهی معذرت باید که اونی حرفیه چه این:اتروان
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 تایادنگیری!کنم خواهی معذرت ازت تا بشین هه:ارامه اسمش حاالفهمیدم دختره

 ازخودراضی پسره کنم خواهی تامعذرت بشین بزنی حرف چطوری باخترا

 بیا بزگترت بروبا:اتروان

 ,نذاشت اترون بدم ادامه امدم تا

 شد نوبتمون بریم داداش کن ول:اترون

 میگرم دخترو این حال من ولی,سواری قایق رفتیم بعدم

 :کیارش

 ات بیرون رفتن خونه ازدر هاازوقتی بچه این ازدست میشد منفجر داشت مخم یعنی

 ,داشتن ماجرا کال شب 9 ساعت که االن

 وکورس دخترا کردن ازرانندگی اونم,ازشهربازیشون اون, شاپشون ازکافی اون

 دیوار توی بکبونم میخواستم سرمو قشنگ یعنی بزرگراه توی گذاشتنشون

 گرفتم روفاکتور مدرسه حاال

 بستی؟ شد؟چراسرتو چی واداداش:کتایون

 !میشه منفجر داره سرم,خواهرگلم هیچی:کیارش

 که ازکوروش باخودتون؟اون میکنید اینطوری شماها چرا:کوروشم داداش زن باران

 !ازشما اینم,نخورده شام بخوابه رفت

 کاریه؟ چه این اخه!جان باران میگه راس:خودم عشق گالیل

 حیثت ابرو کل به گندمیزنن دارن تا6 میپرسید؟این که دونید نمی واقعا یعنی:همایون

 خاندان

 رفته؟ یادتون خودتونو نکنه!جان همایون حرفیه چه این:خودم مامان
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 بخیر یادش هیییی,شیرنا ازاون لبم گوشه امد لبخند یه مامان حرف بااین

 بودیم؟ اینا مامثل اخه!گلم جان مامان:کوروش

 !خواب ساعت سالم:مامان

 سالم!ببخشید:کوروش

 خوابیدی؟ خوب:داداشم زن باران

 !من عشق بله:کوروش

 بلندشدیم ازجامون اقابزرگ احترام به همه اقابزرگ باورد

 هست؟ سرچی بحث خب!باشین راحت:اقابزرگ

 کردن که کارایی خاطر به هم.امروزشون غیبت خاطر به هم!ها سربچه:علی

 نشستن خودشون مخصوص مبل روی بعدازاینکه اقابزرگ

 که هام بچه چیکارکردن مگه بعدم!نبود الزامی اصال امروز حضورشون اوال:اقابزرگ

 کردین؟ شلوغش

 کل که خنده زیر زدن همچین واقابزرگ امروزبابا ماجراهای کل کردن بعدازتعریف

 میپیچد صداشون سالن

 .هاتون قیافه اینطوری که شد چی فکرکردم:بابا

 چیکارکنن؟ میخواستین بابادیگه:همایون

 بگم کالشون کل درمورد!نکردن کاری تازه,ترن شیطون حرفا ازاین تا6 این:اقابزرگ

 گرفت فاکتور میشه پس بودن باهم همشون که

 .بدتراشم ازاین منتظر من واال,اقابزرگ میگن راس:گلم خواهر هاله

 بزنی؟ مثال گلم؟میشه خواهر چی مثال:کوروش
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 بهم میرزن روکال شهربازی اینا االن گفتم میدونم چه:هاله

 جان هاله میگه راس:همایونم دادا زن نیوشا

 اشتند مالقات که هم بااونایی,بگین منو های نوه بد انقدر نمیخواد.بسه خب خیله:بابا

 نبودن بهترازخودشون

 اینجا میدونم چیه؟چون ازدواجشون درمورد نظرشما,بابا حرفا غیرازاین به:همایون

 .نیست زوری چیزی

 زور رو هیچی االنم تا,زورکنم روبهشون چیزی خوام نمی,گفتی درست کامال:بابا

 نمازشون حجاب درمورد حتی.نکردم

 منطقی حرف ولی باشن شییطون هرچقدرم دارن فرق من های بچه ولی:اقابزرگ

 دارن روقبول

 کنن؟ انتخاب خودشون بزارین میخوایین یعنی,صحیح شما حرف:کوروش

 یربشهد ازاینکه قبل نادرسته انتخابشون دیدیم اگه!داره انتخابشون به بستگی:بابا

 کردن درستی انتخاب ببینم وقتی ولی کارمیشیم به دست خودمون

 .میکنید راهنماییشون

 ورهج رومیدونیدوهیچ چی همه که شن متوجه باید بعد به جایی ازیه!درسته کامال:مامان

 نکردیدن روخالی پشتشون

 موافقم باهشون کامال,جون بامامان حق:شروین

 .نباشه ولجبازی سرلج خداکنه فقط,منم:کیارش

 ,موند حرفش خدمه باامدن بزنه حرف امد همایون تا

 رفتن چای نسکافه بعدازاوردن
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 ندارن وقت کنن؟خیلی روشروع کالساشون ازکی:همایون

 عقب افتاده رمضون خاطرماه به کنکورشون امسال,دارن زیاد وقت اتفاقا چرا:علی

 مردادماه 22افتاد هم فنی برای,تیرماه25/ 24 افتاده سراسری کنکور,

 .دارن وقت گفت میشه پس:شروین

 درس نمیشه رمضون ماه توی چون میکنن شروع ازچندروزاینده,باشه هرچی:اقابزرگ

 فیلم پای میشن که شباهم!خوابن روزاکه,خوند

 باشن بیرون شبا اینادارن که ای برنامه این با امسال فکرکنم البته:مامان

 برای زودتربشینن باید کرد دس دس نمیشد ولی,بودم موافق مامان باحرف کامال

  بخوننکنکور

 :ارا شب

 رفتن بعدازشام هام بچه,بودیم شده جمع ازرم خونه تامون6 بود شب یازده ساعت

 هاشون خونه

 چیزی واال لوسن ازبس الکیا...بود خورد اعصاباشون بدجور ودرفشان اتروان فقط

 یزهچ همین برداره ماشینو بره قرارشدفردا اب توی افتاد اتروان سویچ که؟فقط نشده

 توهمه اخماش الکی درفشانم..نشد خاصی

 !جارومیکنه زمینو داره اخماشون امدیم ازوقتی,!دیگه شمادوتام کنید بس اه:اترون

 !ندارم اعصاب چون!..باشی ساکت کن سعی اترون:اتروان

 .واال...بروبگیربکپ نداری داشتی؟اعصاب اعصاب توکی:اترون

 .وقت هیچ.. نداشت اعصاب وقت هیچ اتروان بود بااترون حق ولی
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 پسره اون حال چطوری توفکرم االن من!شمادوتا دیگه کنید بس اه:درفشان

 !پروبگیرم

 .رفت شد تموم بود چیزی یه.توهم کن بس درفشان عع:راتین

 .نیستم درفشان نگیرم اینو حال تا رفت؟؟؟من شد تموم:درفشان

 موافقم باهاش خدایی:اترون

 دردسرباش دنبال قط که توام:راتین

 دردسر؟ کدوم:اترون

 دردسر؟ کدوم.اترون میگه راس:ازرم

 چیکارکنید؟ حاالمیخوایین..شماها ازدست:راتین

 یاپسره؟ رو؟دختر کدومشون:اتروان

 .رو هردوشون:ارا شب

 قطف یعنی..جزءاسماشون,...نداریم بهشون نسبت شناختی هیچ اینکه اول...خب:اترون

 .چیه رومیدونیم اسماشون

 میشه؟ چی پسر این اسم معنی موندم من فقط..بااترون حق:درفشان

 پسره؟ کدوم:راتین

 !دیگه ماهیار همین:درفشان

 !پیدامیکنم برات االن صبرکن:اتروان

 پیداکرد برامون رو پسر اسم معنی زمان ترین ودرکوتاه

 .شاهنامه ازشخصیتهای,ویاورماه دوست:ماهیاریعنی:اتروان
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 اهم یاور..بزنمش بگیرم میخوام یعنی.. پرو پسره یاورماه هه,گرم دمت ایول:درفشان

 توسرش بخور بودن

 آرام اسم معنی. کردم پیداش بالخره:اتروان

 کل؟ عقل اقای چی خب:اترون

 ازخنده بگیرم خودمون بودجلوی سخت خیلی واقعا...کرد بدنگاش خیلی اتروان

 سکوت,آرامش مایه:یعنی آرام:اتروان

 بودن آرام اِال میخورد هرچیزی به واال:راتین

 !همینه درستشم:درفشان

 جا؟ک راتین اترون اتروان نگاه کجا ازرم منو نگاه ولی کردیم نگاش برگشتیم هممون

 همینه؟یعنی چی درست بگی میشه:گفت درفشان روبه..ریزکرد رو چشاش راتین

 کنه؟ جیغ جیغ انقدر...ادم همه اون جلوی اونم خونه بیرون دخترباید

 بده؟من اون کاروکردم؟یعنی همین که کافه توی امروز منم..خب...خب:درفشان

 !خوبم که معلومه خوبم؟البته

 شما امروز انقدر چرا..گفتی شد خوب راسیی!بدی کاره که معلوم:جدی خیلی اتروان

 بودی؟ شده زبون بلبل

 ؟؟.چیزه...خب...خب...خ:بد افتاد کردن..من..من به درفشان

 چیه؟..خب:اترون

 ادمی دستت چی همه اخم یه با که بودن هم ازاونایی,بود توهم بداخماشون تاشون سه

 بعله

 .بود پسره تقصیراون منچه به..خب:درفشان
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 ممیوفتاد؟ک اتفاقی چه بودی عمارت االن اگه میدونی خب..درفشان نیار بهونه:راتین

 بودی محروم چی ازهمه دوهفته یه کمش

 ببخشید..خب:درفشان

 ببخشید؟.. خب:اترون

 دیگه؟ امر:اتروان

 نذاشت راتین بزنم حرف امدم تا

 .ساکت شمادوتا:راتین

 وختس هاشون بچه برای دلم لحظه یه فقط,نداشتن شوخی کسی باهیچ قشنگ یعنی

  ترمیشدن جدی اینام ازبابا اوقات بعضی بگردم الهی اخیییی

 :ازرم

 دش خوب فقط تا سه این ازدست داشتم استرس درفشان جای به من قشنگ یعنی

 نبودیم عمارت

 خب؟؟؟..اخرته اولو دفعه...درفشان:اتروان

 .چشم:درفشان

 سویچم...قرمزمیکشی روخط رانندگی دور هفته یک مدت شمابه..فقط..خب:راتین

 .!میدی تحویل

 باش:نبود ای دیگه راه چون کرد قبول ناچار به درفشان

 بگیرم؟باشه؟ رو پسر حال... ولی:درفشان

 خانوم شیطون..باش:بود گرفت خندش اتروان

 نمیگری؟ حالشو...نه بگم االن اگه یعنی:راتین
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 !اصال..نه:درفشان

 تورومیشناسم منکه..خرکن خودتو:راتین

 !باشه؟ گفت که سرچیه؟اتروان حرفا این اصال:درفشان

 .بود گرفته خندمون درفشان پرویی ازاین هممون

 .هاااااا بچه میگم:درفشان

 شده؟ بازجی..جانم:ازرم

 منچه؟ ای پایه کی میگم:درفشان

 من.. من:اترون

 خانوم شیطون ام پایه منم:اتروان

 منم..کنه درست قهوه ارامیره شب.بیاره منچو میره ازرم تا پس.. جون اخ:درفشان

 بازمیکنم باگوشیم میشنم

 این پرویی همه ازاین بازموند متر ده دهنم

 امردیگه؟:ازرم

 میگم بود:درفشان

 بیارین منچو بریم پاشین دیگه بسه:راتین

 اترون..کنن درست قهوه رفتن اتروان ارا شب اوردم منچو رفتم من ترتیبت این وبه

  میکردن بازی باگوشیاشون داشتن ودرفشانم راتین

 :اترون

 دراین یعنی میحرفیدم باهم تل توی داشتیم بودیم داده لم مبل روی راتین منو

 خخخخخ حدهستیمااااااا
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 نظرتوچی؟ به!درفشان درمورد کردیم روی زیاده بنظرم:اترون

 عمومی جای یه توی بدکردی کاری که کن قبول ولی.شاید..دونم نمی... خب:راتین

 مبودی خودمون فقط که یاجایی بودیم عمارت توی اگه..کاروکرد این بقیه جلوی اونم

 ...!هستیم اینطوری خودمونم..بهترمیدونی خودت چون!نداشت عیب....

 کل نمیشناخت که پسری بایه عمومی جای یه باید نه. میگی درس.. اره خب:اترون

 داد نمی بهش...س محل دخترابودن فقط اگه که میدونم اینو ولی...مینداخت

 نبود؟ اتروان مگه!کارومیکردیم همین بودیم مام اگرم...دارم قبول خودتم حرف ولی

 ...:)باشه توخودش نمیخواد توخودشه؟چرا؟دلم خیلی ولی... میگی راس:راتین

 (تلگرام)ازتالاااا خارج البته بزنیم حرف تایی سه بیا.. خب:اترون

 باااش:راتین

 بود خودش توی هم خیلی میکرد بازی باگوشیش داشتم درفشان

 درخشاااااننننننننننننن:اترون

 عع درخشان نگو گفتم صدهزارمرتبه..درخشان و مرض:درفشان

 نزن... اجی باش اوه اوه:راتین

 نزدم:بودناراحته معلوم..کرد اروم صداشو درفشان

 ؟..اجی میگم اومم:راتین

 بگو بله:درفشان

 گگگگگ جانم هوم میگفت یا جانم گفت همیشه نگفتم بیا

 !کردی بدی کاره خب...جونم اجی:راتین

 .نزدم حرفی منم:درفشان
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 ...درفشان:اترون

 بگو:درفشان

 ...خب:راتین

 انداختم؟ کل که بودم من فقط مگه چی؟ببینم خب:درفشان

 میذاریم اتروان سویچ باورکن...بدبود تامون6کار....جونم اجی باتو حق:راتین

 .نباشه توهم اخمات توفقط...کنار

 نیستم ناراحت ازاین:درفشان

 جونم؟ اجی ناراحتی ازچی پس:اترون

 غرغرکردین؟ سرمن چرافقط:درفشان

 !خودمی اجی...شمادخملی چون خوبه؟بعدم....کردیم غلط:اترون

 .دونی نمی..حساسم روتون چطوری دونی نمی جونم اجی درفشان..دقیقا:تینرا

 ...خواهرمی عین میدونی خودتم..داداش میگه راس:اترون

 یعنی.. بودن خواهرمون عین ارا شب,ازرم,درفشان..بود همینطوری واقعاهم

 .تموم بودن خودمون خواهریایی

 ادم همه اون جلوی بیخودکرد..اتروان میدونم من بعدشم...میدونم خودم:درفشان

 یبع بود اونا ماواکیپ اکیپ فقط که بودیم جایی اگه...مینداخت دخترکل بایه داشت

 میگذشت خوش کلیم تازشم...نداشت

 کلیم کل عند تامون6..بهترمیدونی خودت چون....همینه ماهم حرف..دقیقا:اترون

 بود؟ چی گرفتنه ماشین این دیگه پس....میدونم خودم..بله:درفشان

 نیستی؟ ناراحت که توگفتی:راتین
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 گفتم خودم پیش من....کردی؟ اینطوری چرا دونم نمی ولی..نیستم هنوزم:درفشان

 !میکنی؟ دعوام فقط االن

 کوکمش چیزایی یه به بعدش ولی... تذکربدم فقط میخواستم اول منم...درسته:راتین

 ..!شدم

 چی؟ به:اترون

 رماز کارای اینجا میاد که خانومه همین...میزدیم حرف ماداشتیم وقتی ببین:راتین

 عمارت...با داره کردم احساس ولی دونم نمی...میزد حرف باتلفن داشت.میده روانجام

 ..بابااینا... با یعنی میزنه حرف

  داریم؟؟؟ میشه؟مگه مگه... بود وامونده دهنم

 :راتین

 به داشت دونم نمی..بود الزم ولی.... بودیم کرده روی زیاده..بودم موافق درفشان با

 اینطوری نمیشه کنیم بایدمراعات هرحال امارنمیداد؟به امارمیداد؟شایدم کی

 چیکارمیکنیم؟ داریم چطوری؟مگه اخه:اترون

 روچیکارمیکنیم؟ شده؟چی چی:اتروان

 بودامد دستش توی که ای دیگه بازی ویه بامنچ بالخره ازرم,ارا وشب بعدازاتروان

 جوووننن اخ روپولیه فهمیدیم بعدش چیه؟ولی دونستیم نمی اولش,

 ..ازاین اینم خب:ازرم

 ارندیک وقت یه دنبالت بفرستم میخواستم شدم دیرکردی؟نگرانت انقدر چرا:درفشان

 ...واال گردنومون بیوفته خونت خودت دست

 میاد؟ دلت...ادب بی:ازرم
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 ...بیشتر اکسیژن نفرکمتر یه بخدا واال:درفشان

 خخخ میگفت شوخی ایناروبه همه

 .دارم ارزو هنوز من... پرووییی خیلی:ازرم

 ..نازی اخی:ارا شب

 خورد بهم حالم کنید بس اه:درفشان

 میزدین؟ حرف چی درمورد داتیم خب:اتروان

 تعریف براشون چیرو همه میخوردیم قهوه داشتیم که همینطور رواورد قهوه ارا شب

 .کردیم

 !بگم رفت یادم اخ:اتروان

 روبگی؟ چی:ارا شب

 خودش هم یعنی مشکی تاماشین سه بودیم بیرون وقتی.. امروز هم دیروز هم:اتروان

 میومد دبنالمون..بود دودی%100 یعنی دودی دودی هاش شیشه بودهم مشکی

 بگی؟ باید االن انوقت:راتین

 !امد یادم االنم.. چیکارکنم؟ خب:اتروان

 کارباباایناباشه؟ ممکنه یعنی:ازرم

 بزارن؟ محافظ برامون باید چرا اخه..فکرنکنم..بابا نه:اترون

 اترون با حق:ارا شب

 چیکارمیکنید؟ درسو...ایناروبخی حاال:درفشان

  میخونیم میشینیم هیچی:اترون
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 داریم وقت خیلی اخه:درفشان

 داریم؟ وقت خیلی کجا:ازرم

 قتو کلی یعنی این..مرداد ماهم برای..تیرماه سراسری کنکور..کل عقل خانم:درفشان

 ماه توی نه تعطیالت توی مانه..کن حساب روهم رمضون ماه.نوروز عید البته:اتروان

 نیستیم بخون درس رمضون

 چیه؟ برنامتون.. ها بچه راستی:ارا شب

 کی؟ برای:اترون

 !دیگه؟ رمضون ماه برای:ازرم

 میشه چی بعدببینیم تا هیچی فعال..اهاان:اتروان

 نباشیم روعمارت رمضون ماه نمیچسبه..عمارت بریم بیایین میگم ولی:درفشان

 وعمارت رمضون ماه اصال..بادرفشان حق:اترون

 شده؟ نمازاخونده که احیاناا..شبه دوازده ساعت االن چیزی یه فقط..دقیقا:راتین

 خوندیم شهربازی نمازخونه توی..کل عقل دیگه اره:اتروان

 حتی نکردن زوری رو چیزی هیچ تاحاال بابااینا بااینکه نمازخونیم تامون6ما

 حس یه چون بخونیم رومرتب نمازامون داریم دوست خودمون ولی.. رو نمازخوندنمون

 بری موقع همون..میگن اذان دارن که وقتی مخصوصا خوبه خیلی...میده ادم به ارامش

 خخخخ میچسبه چقدر واییی سرنمازت

 .زد حرف هم بعدا میشه درس درمورد..بازی بیایین حاال خب:ازرم

 .موافقم:درفشان

 روپولی بیایین پس تایم6 که منچ خب:راتین
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 ..میکنیم بازی همیشه داشت؟مثل ربطی چه:ارا شب

 خخخ کنن می بازی باهم ها برنده بعد برسه همه به که میاریم منچ دوتا همیشه

 !بعدمنچ؟ روپولی بیایین میگم:اتروان

 موافقم:ارا شب

 کردیم رواغاز روپولی همه موافقت اعالم بعد

 همه بین مساوی تور به اول که اینطوری بازیش..نفرهست 8نفرتا2از بازیش:روپولی

 6 که عدد نبابزگتری میشه شروع بعدبازی,بانک توی پولهامیره بقیه,میشه تقسیم پول

 ویت صفحه وسط میذاری پوالتو خریدی خیابون وقتی,بخری خیابون بعدباید, هست

 وسطه پول هرچی اونجا بره هرکی اگه که کتابخونه نام به هست جایی یه بازی این

 میشه اون مال

 هم حهصف توی نمیشه نصیبت هچی اونجا بیمارستانه ازبازی گوشه هم دیگه جای یه

 نیک عمل داد که دستوری به و برداری کارت باید که هست سوال عالمت خیابانوا بین

 بابت هزارتومان2000 یه مثال یا بیمارستان برین دونوبت اینکه ازدستوراتش یکی مثال

 یعنی داره چی کی, که میبینن, روخریدین خیابونا همه وقتی.بانک بدیدبه پول جریمه

 ونهخیاب شیتا راست سمت مثال هرردیف توی بعد, داره رو خیابونایی چه هرکی اینکه

 باشه کرده بازی هرکی)باهم دیگه تای سه باهم تاخیابون سه مثال جداس ازهم ولی

 دونم مین بشین متوجه که بدم توضیح طوری کردم سعی خیلی گفتم چی میشه متوجه

 من مثال میشن بعدباهم روداره خیابونایی چه کی ببینم میشینم بعد(بودم موفق تاکجا

 ونهخ خیابونامون توی میشدیم روبعدباهم سعدی خبایون ازرم روداشتم حافظ خیابون

 ترتیبش هاگ ببخشین)میداد پول بهمون باید ردمیشد هرکیبعد.میزاشتیم کارخونه هتل

 (نیست درست

 :دهم فصل
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 :ارا شب

 ساعت ودنب حواسمون که تنهاچیزی به دقیقا..میکردیم بازی داشتیم صبح نزدیکای تا

 بود

 !توبازی میزنه جر داره همش راتین...نیست ااقاقبول ععع:درفشان

 خخخخ بردیم اترون منو اخرشم...شد تموم روپولی میکردیم بازی پوچ یا گل داشتیم

 خورد بهم حالم اه.. روپولی سلطان..بازی برنده... هست که همینه

 ؟!میزنه حرف زدم؟؟؟الکی کجاجر من...پروووو ععع:راتین

 ..دیدم خودم نگونه...میکردی تقلب داشتی...درفشان با حق:ازرم

 لوس دختره...دیدم خودم..:ازخنده بودیم ولو هممون دراورد رو ازرم ادای راتین

 خودتی پروهم...درنیار منو ادای عع:ازرم

 ..کشت خودشو تلفنم این...دودیقه بس:اتروان

 نگاه بزداره عین بده جواب پاشو خب..دونستم؟ نمی..گفتی شد خب:درفشان

 ععع..میکنه

 چی؟ عین:اتروان

 !شنیدی که همونی:درفشان

 .نیستم اتروان نگیرم حالتو یکی من..باشه:اتروان

 میکرد خودکشی داشت که تلفن سمت رفت اتروان مینداختن کل که همونطور

 هستی؟ چی پس جدی:درفشان

 خخخخ بود روبرداشته تلفن چون.. روبده درفشان جواب پیدانکرد فرصت دیگه اتروان

 ..سالم:اتروان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

109 

 

 :......خط پشت

 شماخوبین؟,ممنون:اتروان

 :................خط پشت

 میکردیم بازی داشتیم...راستش...نه:اتروان

 .:..........خط پشت

 میزنی؟ چرا مادرمن... خب:اتروان

 :........... خط پشت

 خب؟ بابادارین چیکاربه..ععع:اتروان

 :.....خط پشت

 چشم....مامانم چشم:اتروان

 :......خط پشت

 خداحافظ:اتروان

 هبچ کشید نفس یه اتروان..نیوشابوده خاله فهمیدیم که تلفن کردن بعدازقطع

 یهو؟ نشی خفه....الهیییی...اخییییی:درفشان

 فرمود رومیل میوش ادامه خونسردی ودرکمال

 هست چی من اسم ویزویزمیکردی؟که داشتی چی راستی...ساکت تویکی:اتروان

 هان؟

 یمیمون میترشی میشه خراب پوستت...نیست خوب برات...نکن حاالجوش:درفشان

 عمو زن عموو رودست
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 ازخنده بودیم گرفته دالمون ماها یعنی

 رایب میخوندن کوری داشتن فقط یعنی دنبالش گذاشت اتروان, درفشان حرف بااین

 میکردن پرت هم طرف روبه نازنین کوسنای هم

 دوتا اون صدای مخصوصا خوابید صداها همه دادازرم با

 میده؟ جواب کی شد خراب مبالم کوسنای اگه...دیگه بسه ععع:ازرم

 .!منچه به:اتروان

 چه؟ کی به بس:درفشان

 گفتن؟ چی عمو زن اتروان...دیگه بسه:راتین

 ..رفت یادم پاک اخ:اتروان

 پیشونیش زدبه دستشو جملش بنداین پشت

 ...بپره داشتی که عقلم ذره یه تاهمون...تربزن محکم:درفشان

 یا؟ میشی ساکت:اتروان

 گفت؟ چی نیوشام میگفتی داشتی خب....دیگه بسه دِهَ:اترون

 منم هک..اینجا؟ بیان بابااینا یا...میخوابین؟ میگیرن یااالن گفت مامان..هیچی:اتروان

 .میخوابیم االن گفتم

 اترون واحد رفتن پسرا خاطرهمین به... میوفته اتفاق این که بودیم مطمئن

 وگرنه...بود مونده خیلی اذان تا خداروشکر فقط..بودیم ازرم پیش ومادخمالهم...

 ولی... بخوابیم که رفتیم تامون سه ساعت سرنیم دقیقا....بیداربمونیم مجبوربویدم

  ازخستگی بودیم بیهوش نرسیده بالش به سرمون

 :راتین
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 ظهر12 ساعت دیدم کردم نگاه ساعت به وقتی ولی پاشدم ازخواب زور به صبح

 عقب ه زمان ؟نهکنم چیکارش بخیل..داشتم غیبت بازم اخ...مدرسم وایییییییییییییییی

 کنم؟ اذیت چراخودمو پس. هیچی نه برمیگرده

 اااااابیشترنیست شیوید چهارتا میکنه چیکار داره انگرا...دیگه بجنب راتین اه:اترون

 سشورامیکشی انقدر

 ردممیک درست موهامو داشتم کنیم عوض لباسامون رفتیم صورت دستو بعدازشتن

 تو مال بیا..زدی حرف چقدر اه:راتین

 انگیزبگین هیجان کار یه هاااا بچه میگم.. هوففف:اتروان

 ازاری؟هستین؟ مردم امروز بریم بیاین میگم.. هستم اخ:اترون

 کاری؟ چهخ ولی..هستم اره:راتین

 کنیم قطع کنیم فوت بزنیم زنگ عمومی ن5ازتلف بریم:اترون

 ازخنده میکردم غش داشتم ولی میکرد نگاش داشت فقط اتروان

 داره؟ هیجان کنیم قطع کنیم فوت بریم خل پسره چندسالته؟اخه...وناتر:اتروان

 نداره خدایی نه:اترون

 بریم میگم:راتین

 میگن؟ چی اونا ببینم دخترا پیش

 ... اجیام پیش رفتیم ترتیب همین وبه.. کردن موافقت پیشنهادم با دوتاشون

 ویشیدنپ صورتی تاشون سه..میکنن نگا صورتی پلنگ دارن دیدیم باال رفتیم وقتی

 بگم کردناااااااا سرشون شال ولی..اخی.... کردن خرگوشی موهاشونم

 داریم کارتون.. بکنید دل کارتون ازاون دودیقه:اترون
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 بگو..شد تموم اینم خب: درفشان

 باشه؟ داشته هیجان چیکارکنیمک بنظرتون:اترون

 .باشی هیجان دنبال نمیخواد خیلی:ازرم

 چطور؟:راتین

 کاردارن باهمون اینجا میان ناهار گفتن زدن زنگ پدرجون:ارا شب

 واال دنبالش میریم الکی هی...هاااااا نه دنبالمون هیجان خود یعنی

 چیکاردارن؟ دونید نمی:اتروان

 وکالساس درس درمورد احتماال:درفشان

 بخونه؟ درس بشینه داشت حال ،کی مخم خدااا وای

 امدن وبابااینا ومامان اقابزرگ همراه به پدرجون 13 ساعت

  خورد زنگ تلفن که.....بودیم نشسته ازرم پذرایی سالن توی همه بعدازناهار

 :اترون

 بوده اذین شدیم اقابزرگ،متوجه صحبت شدن بعدازتموم

 قراربرگرده؟ بود؟کی کی اقابزرگ:هاله عمه

 ایران برگردن افشین با دیگه قراردوماه بود،گفت اذین:اقابزرگ

 افشین بود ازرم داداش بود،اذین شده تنگ جفتشون برای دلم واقعا جووننن اخ

 درفشان داداش

 افشین سرازدواج اعصابه جنگ دوباره چون...نداشت جون اخ اصال هم ازطرفی ولی

 گگگ واذین
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 شد؟ که؟چی برگردن ماه این قراربود:پدرجون

 افتاده عقب برگشتشون کارای:اقابزرگ

 برگردن دیگه دوماه چیزا این خاطر به فکرنکنم من ولی:عموکوروش

 خاطرچیه؟ به پس:بابا

 ... دارم دوتا ازاین من که ازشناختی:عموکوروش

 نیومدن؟ گرفتن زن خاطر به حرفیه؟یعنی چه این..داداش وااا:کتایون عمه

 نیس بعید هیچی دوتا ازاین..من خواهر نیس بعدی:عموکوروش

 پیدانکردن خوب موردای فقط دوتا حرفیه؟این چه این.کوروش عع:باران عمو زن

 بازی بازبخوان نیس بعید دوتا ازاین..موافقم داداش باحرف من ولی:عموکیارش

 دربیارن

 ...تونن نمی دیگه دفعه این:اقابزرگ

 چیه؟ منظورتون:علی عمو

 هرغلطی که نذاشتم دستم کف چندسالمو چندینو ابروی من اینکه یعنی:اقابزرگ

 بکنن بخوان

 سطق شاید بکنن؟اصال غلطای همچین یه خواستن اذین افشین اقابزرگ،کی:اتوسا

 ...کنن ازدواج بخوان یعنی..باشه همین ایران به امدنشون

 پرید حرفش ازاین یهو دونم نمی

 شاید؟:اقابزرگ

 ...چیزه..خب:اتوسا

 زدی؟ حرف افشین اذینو با کی...چی؟اتوسا یعنی:شروین عمو
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 خخخخ نمیذاره زندش افشین بدتر؟مطمئنم ازاین سوتی یعنی

 بیان دیگه قراردوماه گفت..زد زنگ اذین پیش چندروز باباجون(:شوهراتوسا) عماد

 همین ایران

 میکرد جمعش داشت شیک عماد یعنی

 جان؟ دایی اوردی ازکجا ازدواج بحث بعد:کوروش عمو

 گفتم همینطوری..خب:اتوسا

 مطمئنی؟:بابا

 من...ندارن که حسابی درست عقل افشین و اذین ولی.. میگم اینو ببخشین:عماد

 ..کردن قاطی یهو که کردم مطرح ازدواجشون بحث

 نداره تازگی دیگه اینکه:بابا

 شونتا سه هره خخخ هستن چندساله چندینو دوستای افشین و اذین عمادو بگم اینم

 خخخخ خلن

 ...میزنم حدسایی یه منم خب:اتوسا

 بعد یامدن وقت بزارین..بسه خب خیلی:اقابزرگ

 ماااااماااانننن:ارا شب

 بزرگترا؟ حرف وسط پریدن اجازه بدون بازشماها:اقابزرگ

 ببشید..خب:ارا شب

 بفرمایید حاال..نیست که دومتون اولو دفعه:اقابزرگ

 بپوشیم؟ چی لباس.. اراااا وشب ازرم منو میگم:درفشان

 باشن لباس فکر به میتونن موقعیتی همچین توی که دختراهستن فقط یعنی
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 :آرام

 روی خونه کل چون درامد ازخجالتم قشنگ ،داداشی امدیم ازشهربازی بعدازاینکه

 بودن بیرون وبابا مامان شد خوب بود،فقط سرش

 بگم اخه؟چندباربهت تو فهمی نمی حرف بگم؟هان؟چرا بهت دفعه چند ارام:ارتان

 زخونها بیرون اونم...ننداززززززززز باپسررررررررررررررکل

 بود حقش..داداشیییی..خب:ارام

 میدونی؟افتاد؟ خودت تکرارکنی دیگه دفعه یه..بود حقش دردو:ارتان

 ادمو میزنی همش خب ععع:ارام

 شد گرد چشاش ارتان

 بلدم؟؟ زدم؟اصال کی من:ارتان

 بود حرفی منظورم خیرم نه:ارام

 طرف اون کردم قهر نشونه به رومو بعدم

 چه بقیه..میگذره دلت اون توی چی میدونم من..من گل خواهری اخه...نچ:ارتان

 میده؟ جواب شیطنت ازروی من شیطون خواهری که میدونن

 جونمممم اجی...خواهش..قهرنکن داداشی با

 قهرم نچ:ارام

 دخترماااا دوس پیش میرم اصال..گیرکردما عجب عع:ارتان

 توووو میکنی غلط:ارام

 نداره ها جربزه ازاین میدونم بعدم...حساسماااااااااا کلمه این روی میدونه

 هاااااا اخرته دفعه:ارام
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 اجی کن اشتی فقط تو چشم:ارتان

 سالش 20 بودوارتان سالم 17 االن من بزرگتربودیعنی سال سه ازمن ارتان

 ارمد دوسش واقعا ارتانو ولی براتون باشه جالب شاید..بودم وابسته ارتان به واقعا من

 وابستم بهش ازحد وپیش

 ...اشتیم باشه:ارام

 گذاشتین؟ روسرتون خبرتونه؟خونه چه:ارتام

 بود سالش 29 ،دقیقا بزرگتربود ارتان ازمنو ارتام

 من داداش هیچی:ارتان

 دیگه؟ روسرتون روگذاشتین خونه کل خاطرهمینه به پس:ارتام

 داره تازگی انگار میگه همیچین:ارتان

 دیگه؟ بیرون بردین تشریف شکلی وضعش؟این چه این..ارام:ارتام

 امه شونه روی بود،چادرمم افتاده شالمم کوتاه نسبتا کردم،مانتوی خودم به نگاه یه

 حرفیه؟ چه این نههه:ارام

 دیوار به داد تیکشو جیبش توی کرد دستاشو

 بیرون؟ بری میتونی اینطوری جدی؟یعنی:ارتام

 شد اینطوری خونه امدم داداشی،خب عع:ارام

 دیگه؟ اینا بون باغ جلوی یعنی:ارتام

 خورب شامتو بیا کن عوض لباساتو ارام باال برو شد،توام اینطوری تو امد خیر نه:ارتان

 نخوردین؟ شام مگه:ارتام
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 نداشتم مییل ،من خوردیم چرا:ارام

 ،بیابرو کننن اماده شامتو میگم کنی عوض رو تالباست باال برو خب خیلی:ارتام

 یومد نمی ،بهش میگرم ررو پسر این حال مننن شد،ولی صادر حکم بالخره هوف

 ، باشه اویزون

 رفح اینطوری حسابی ارام بامن نشده تاحاال حاالببیند،کسی میگرم حالشو من ولی

 هه میکنم درستش بزنه

 :درفشان

 امد دلش بالخره بود خوشحال خیلی میخوادبرگرده داداشی بودم شنیده ازاینکه واقعا

 بکنه دل تونه نمی که..خبره؟؟ چه نیست معلوم..بکنه دل ور ازاون

 بازترازاین لج بگم میتونم دارم ازداداشم که باشناختی حال این با ولی

 رائیلیاس بنی های بهانه به ولی همیجابخونه درسشو میتونست که میدونم..حرفسات

 نچ..نکشن پیش دیگه رو ازدواج بحث میخواست میدونم که من ور اون رفت پاشد

 ،خخخخخ.میکشن نقشه براش دارن ازاالن دونه نمی نچ

 نمک خبردارش شوم اتفاق ازاین میگفت بودکه درونم عجیبی ریزی کرم حس یه ولی

 خخخخ خودتونید مریضم خخخخ

 میتونم مگه حاال.. میزدن حرف بدبخ دوتا این دادن زن درمورد داشتن هنوز اینا مامان

 جدی هم داداشم خل گفت میشه کال زد؟افشین حرف دروموردشون اینطوری جلوشون

 خخخخ!نه؟ بگین خله بعدمیگم بیا.شوخه هم.بد

 دوتا این ایران برسه پاشون حاالبزارین:مامان

 ...حرفان غدترازاین..نمیشه داداش زن:همایون عمو

 ؟بخونن درس انگیلیس برن پانشدن ازدواجشون سرهمین مگه...همایون با حق:بابا
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 بالخره..بگیرین تصمیم سرخود براشون نمیشه بازم..هرچی... خب:گالیل عمو زن

 دارن غرور پسرن

 هویجن دخترا انگار. غروردارن پسرن میگن همیچین یعنی

 میده؟ زن دوتا این به کی اخه..شدم بخیال.. دوتابگم این دروصف چیزی یه امدم

 بچرخن؟ ول االف همنطور که نمیشه..جان گالیل:پدرجون

 میچرخن؟ ول دارن دوتا این کجا..بابا ععع:کتایون عمه

 گرد باچشای داشتن همه... تاکشیدیم 6ما که باخمیازی.. گرفت خوابم خدا ایییی

 میکردن نگاهمون

 خبره؟درفشان چه بدونم میشه:بابا

 خخخ.گگگگ میبننن مظلوم من ازچشم میشه چیزی تایه چرااااا دونم نمی

 بابایی جانم:درفشان

  خبره؟ چه:بابا

 شدیم خسته بابایی خب...نیس خبری:درفشان

 چی؟ یعنی:عمو

 بعدن چه..االن چه..بگیرن زن باید که اخرش...دیگه میگم راس عمو خب:درفشان

 دادم لم...نکرده زیادی تنم به که اخه؟سرم زدنه حرف طرز چه این کردن هنگ خودم

 یزنهم گردنی پس یه مواقع اینجور... خالیه افشین جای واقعا یعنی...میزنم حرف دارم

 سبکه؟ دستش میکنه احساس چرا دونم نمی...یادمیکنی اجاددتون کل

 زدنه؟ حرف طرز چه این نشستن؟دوم طرز چه این اوال:همایون عمو

 ببخشید:معطلیی هیچ بدون
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 چیکارکنم؟ دونم نمی..شماهاا ازدست:اقابزرگ

 بود عقلیش ازکم کرد غلطی یه درفشان حاال...که نکردیم کاری اقابزرگ:اتروان

 عقلم کم من...صبرکن توووو میدونم من خااااان اتروان باش

 ...حرفیه چه این جان اتروان:درفشان

 اصالنامرد...کرده کل کل بدم لوش میخواستم بود؟اخه چی منظورم گرفت فکرکنم

 نیورد کم اونم ولی.. حقش نیستم

 ..دیروز درفشان راستی..عزیزم جانم:اتروان

 دیروزچی؟:درفشان

 کیکش نه؟مخصوصا بود خوبی جای خییلیییی کافش میگم:اتروان

 سواری قایق شهربازی،رفتیم رفتیم که شب مخصوصا اره:درفشان

 خخخخ مادوتا فروشیم چقدرادم

 یه حاال دیگه کن بس داداش،توام ادرسشو یادمه من...دیگه کنید بس عع:اترون

 حرفارونداره این که بستنی

 به ربطی چه سواری قایق فرمودین؟ولی کردااااااااااامشاهده جممون قشنگ یعنی

 ادرس؟ به ربطی چه داره؟کیک بستنی

 ..کنید بس:پدرجون

 شدن عصبانی چرا دونم نمی شدیم خفه که کنید بس گفتن پدرجون همیچین

 لک ازاین دست میخوایین شین؟کی بزرگ میخوایین شاهاکی..دیگه بس:علی عمو

 بردارید؟ کلتون

 اتروان تقصیر عمو خب:درفشان
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 خواهی؟ معذرت جای االن این:مامان

 ببخشید:درفشان

 شدمااااا بدجنس من چقدر بودخخخخ پسرش اگه حاال بزنه منو امادس مامانم یعنی

 خخخخ

 ..دیگه بس:جون مامان

 ؟کارمیکیند چی اینجا ها شما اصال..بهتون نمیگم هیچی هی..دیگه بس:عموشروین

 چیکارکنیم؟ خب:اترون

 ندارین؟ درس مگه:بابا

 :ازرم

 بحث زدبازدوباره اترون که حرفی خخخ،بااین فروشن ادم ودرفشان اتروان واقعا

 :خدا هی انداحت بابااینا یاد درسو

 شنبس پنج فرداکه:اتروان

 ندارین؟ کنکور شماها چی؟مگه یعنی:همایون عمو

 مدرسه؟ نرفتید امروز چراشماها..راستی:کوروش عمو

 خوابیدن 3 ساعت دعوا دادو زور به دیشب چون:نیوشا عمو زن

 خخخخ نیس یادم زودتررر دیرتربوداااااشایدم فکرکنم ولی بود 3 ساعت عع

 جون مامان و اینا غیرازمامان به گردشد همه چشای

 چیکارمیکردین؟ صبح 3تا دقیقا بگین میشه:اقابزرگ

 میکردیم بازی...خب...خب:ارا شب
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 کشیده؟ طلوع صبح موقع اون تا که بازی چه:پدرجون

 خخخ دادم توضیح رو بود شده انجام که هایی بازی همه بعدم

 تاشب میزنید تاتست 200 هرکدوم میرن پامیشین االنم...گذشت دیگه اینا:بابا

 دکترا بابا که چه ما به خب خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واموند دهنم

 ؟هان؟ پزشکی دندون دکترای داره؟اونم

 دیگه تادوساعت اولتونه روز بزنن،امروز تاتست 200بتونن شب تا فکرنمیکنم:پدرجون

 بزنید تست تونستید هرچندتا وموقع اون کارکنه،تا باهنون دبیرمیاد

 ازامروز؟:راتین

 ،ازامروز بله:شروین عمو

 نداشتیم مخالفتت جرات که ازامروز بله گفتن جدی محکمو همچین شروین عمو

 اهااااام بالنسب البته خرررر عین ماداشتیم کنکور از قبل هفته تایک ترتیب این وبه

 میارزید برامون گذاشتن اقابزرگ شرطی به ،ولی میخوندیم درس داشتیم

 طور همین بخونن بشینن مجبورشدن هم ورویا ودریا ودلناز اطلس خاطرماها به

 درفشان ارا وشب ازرم منو یعنی ماها کنکور دومین پسرا،بعدازدادن

 نیوفتاد،کل خاصی اتفاق چندماه این شد،توی درست هاوایی جزایر به رفتموم کارای

 رمضون ماه توی اونم نمیشد عمارت هیجا واقعا چون بودیم عمارت رمضون ماه

 ازبعدافتار دقیقا بودیم خونه هم یک ساعت از قبل بودیم،تا بیرون ها بابچه هرشب

 دیرترنه ولی تایک هم اوقات بعضی 12 ساعت تااااا بیرون میزدیم

 که یمرودید کافی تو ای پسره همون فردوگاه توی اینکه تا نیوفتاد اتفاقی هیچ دقیقا

 :بود بادوستش
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 :یازدهم فصل

 :ماهیار

 هترینازب یکی باشاهیار،شاهیار جزایرهوایی برم بودم گرفته تصمیم تابستون برای

 روداره داداش حکم برام یعنی دوستامه

 ندیدم، رو درفشان چرا بودکه ازاین تعجبم فقط

 هستی؟ توفکرچی:شاهیار

 دخترم، توفکراین هیچی:ماهیار

 دیگه شو بیخیال توام بابا ای:شاهیار

 ندیدم؟ رو دختر این من چراتاحاال نمیشه،اخه:ماهیار

 ببینشون میکنی؟میخوای شرکت ها ومهمونی مراسا تو خیلی که نه:شاهیار

 بنداز تیکه هی توام.. بسه:ماهیار

 ،بهباشماکنارمیاد چطوری تهرانی اقای موندم من...گفتم کدومه؟حقبقتو تیکه:شاهیار

 بابا نمیذاشت،ترشیدین زندتون االن بود من باباجون اگه خدا

 داره تابچه ده االن انگارخودش..ترشیدین همیچین:ماهیار

 حاال خب خیله:شاهیار

 صبح رداف کن جمع وسایلتو خونتون پاشوگمشو بزنی فک انقدر اینکه جایی به:ماهیار

 پاشو پروازه

 دیگه؟ دنبالم میای فردا رفتم،پس بابا خب خیلی:شاهیار

 برو اره:ماهیار

 فعال باش:شاهیار
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 فعال:ماهیار

 یندمچ لباسامو برداشتمو ای قهوه ساک کردم،یه جمع لباسامو رفتم شاهیار بعدازرفتن

 مرتب خیلی

 فردوگاه میریم ور بعدازاون شاهیار دنبال میرم اول رانندبابا با فرداهم

 خدااا کردم،ایییی عوض لباسامو رفتم شد،بعدازاون جمع چیم همه 9 ساعت بالخره

 بود؟ چقدرخوب پدرجون عمارت برنمیگشتم اسرارمامان بودم،به خودم خونه االن اگه

 هپدرم،ک پدر عمارت یعنی بود منم پدرجون عمارت اقابزرگ عمارت غیراز به بگم اینم

 جونم، مامان برادر عمارت مثل

 شد؟خخخ چی نفهمیدم خودم هوف

 من چراباید خدااااا گگگگگگگ عمارت برگشتم االن بودکه این مهم هرحال به

 ااعجبااا میکرد حالل خونمو دایی گشتم برنمی مامان اسرارای با اگه برگردم؟یعنی

 شام سرمیز پایین رفتم پاشدم رسمی فوق لباس با

 ،هییی اقابزرگ عمارت توی چه عمارت این توی نمیزد،چه حرف کسی هیچ سرشام

 فرودگاه میرفتیم بیدارمیشدم صبح 6 فرداباید چون بخواب بگیرم باال رفتم بعدازشام

 خوابم کردم هوف،هرکاری پاشدم زود انقدر چرا دونم ،نمی پاشدم ازخواب 5 ساعت

 کرد سرحالترم گرفتم دوش یه نمیبردرفتم

 وی، تی پای نشستم رسمی،رفتم رسمی معمول طبق کردم عوض لباسامو بعدرفتم

 دیرکردم؟ههههه بازمن خدا هییی سرمیزصیحونن همه خدمتکارامدگفت 7 سرساعت

 اه دیرکردم بابادودیقه بزنم خودمو میخواستم سرمیز رسیدم وقتی

 سرمیزباشی؟ 7 سرساعت باید دونی نمی دیرکردی؟مگه چرا:دایی
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 عذرمیخوام:ماهیار

 گرفتنته؟ زن ماهیار؟وقت ای بچه مگه:دومیم دایی

 میگم بعدا بگ ندارم حال اسماشون

 ،میخوان تازه سالمه 22 خوبه حاله خورد بهم حالم مزخرف،اه بحث بازاین خداااا ای

 میکشن؟هیی چی بدبخت واذین افشین بدن،اون زنم

 بخور صبحنتو دیگه،بیابشین بس:مامانجون

 میکردم پرتت ازهمین وگرنه بزنم حرف رومامان تونم نمی حیف فقط:خشایار دایی

 بیرون

 دایی؟ خان چیه تقصیرمن اخه:ماهیار

 پسربود بزرگترین خشایار دایی

 ماهیار بیابرو:خشایار دایی

 باباجون هک پاشم میخواستم سریع ،بعدم خوردم صبحونمو سرمیز نسشتم رفتم بعدم

 نخوردی صبحونتو کجا؟هنوز:باباجون

 شلوغه راهام...دیرمیشه پروازم باباجون:ماهیار

 باشه؟ بزن زنگ رسیدی باش خودت مواظب بروپسرم،فقط باش:مامان

 خودم جون مامان چششمممم:ماهیار

 ، کردم عوض رسمیم بالباس لباسامو باال رفتم پاشدم بعدم

 یمرفت شاهیار،بعدم دنبال رفتیم منتظربوداول ماشین که عمارت محوطه توی رفتم

 فرودگاه

 زمین خورد بامخ یکی که میرفتم راه داشتم
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 زده فیدس یاسی میکردم،تیپ نگاش داشتم شد،فقط گرد چشامممم برگشتمم وقتی

 بود

 بش بود زده اسمشو زد عکسش پای که بود دیگه دختره یه زمین نخورد خودش البته

 ارا

 زنن،یعنیگندب بلدن فقط دخترا این یعنی..گندخورده شاهیار لباس دیدم برگشتم وقتی

 من بینی پیش برخالف کنه،ولی خراب اینجاروروسرش شاهیار االنکه

 نشد؟ خوبین؟چیزتون خانوم:شاهیار

 لباستون وایییی ممنون،هییییی نه(:ارا شب)دختره

 نشد؟ چیزت سرت،خودت فدای نداره عیب:درفشان

 سرت فدای چی یعنی چسبوندم امپیر یعین

 روگندبکشی؟ بقیه لباس بزنی داری عادت توهمیشه:ماهیار

 بعدش بود،ولی معلوم خوب ازچشاش کرد تعجب اول

 چشم پیش حتما بود اجیم نبودم من ندادن؟دومااا یادت ادب..شما نه تو اوال:درفشان

 برات واجب برو پزشک

 من نه تویی پزشک چشم پیش بره باید اونکه:ماهیار

 شماخوبین؟...افتاد اتفاقی یه حاال...دیگه بس:شاهیار

 ارامیگفت شب به داشت اینو

 خوبم ممنون:ارا شب

 بخره راتین میگم االن نداره عیب ریخت بگردممم،بستنیتم الهی اجی واییی:درفشان
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 اینکشون مخصوصا تادخترافتادن 3 گیراین که تاپسر 3 این برای بگردم الهی

 درفشان

 پروویی که واقعا:ماهیار

  من نه پروتویی اونکه:درفشان

 :درفشان

 رسید، فرا ماهم رتمساف روز بالخره

 بزنمش میخواستم رودیدم پرو پسره همون فرودگاه رسیدیم وقتی

 هب دوستش ؟اخه دوستش رولباس ریخته ارا شب بستنی چرا که هست طلبکارم تازه

 چه؟ این

 شدیم ساکت دوستش پسره همون باصدای که میکردیم کل کل داشتیم

 خودشون خداروشکر..افتاده که اتفاقی یه کن،حاال بس داداش عع:ماهیار دوست

 جهنم به من لباس نشده چیزشون

 ؟ چی یعنی ادمه،واال دوستشم این ادم ماهی این ادما بینن فرق چقدر ببیند بیا

 خخخخخ کنم مخفف ماهیار میخواستم دلم بعدم

 که؟ نمیشه داداش اخه.. جان شاهیار:ماهیار

 اسماشون ولی بدتر دیگه داداشن نگو بعد دوستن فکرکردم باحالی اسم چه ععع

 خخخخخ اخی وماهیار شاهیار باحاله

 دادمیزنی،ازبچگیت میشه؟الکی چرانشه؟خوبم:شاهیار اسمش فهمیدیم که پسره

 بودی همین

 توام خب خیلی:ماهیار
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 رسییدن پسرا موقع همون دقیقا

 خبره؟ شده؟چه چی عع:راتین

 گذاشتیم؟ تنهاتون دودیقه ببینن:اترون

 شکر الهی که زمین خردن سرخورد پاشون...نیس مشکلی نداره عیب:شاهیار

 نشد چیزشون

 زور زا دونستن نمی بود عالی هاشون قیافه بودن دونفرشده این متوجه تازه که ها بچه

 نمشز میخواستم ،منم بود عصبانی دار خنده خیلی ماهیار قیافه چیکارکننوواخه خنده

 !ببیند حاال میرسم هدف این به ،من بود معلوم قشنگ

 شد کثیف لباستونم ببخشید وایی:اتروان

 دیگه کردیم عادت نداره عیب:ماهیار

 افتاد اتفاقی یه... داداش دیگه بسه ععع:شاهیار

 ..باشماست حق بله:ماهیار

 میکنی؟ فوت االن؟هی چی که:درفشان

  میکرد هوف هوف هی اخی

 کردم؟ فوت کی من درگیرااا:ماهیار

 جدیدپیداکردی درگیری شاید گفتم... میکنی هوف هوف اخی:درفشان

 من هست تقصیرخودشم البته...راحتممممممممممممممم فرد بااین من انقدر چرا

 خخخخ رفتارمیکنه باهم که میکنم رفتار همونطور که باهرکی

 میخواد دلم توچه به:ماهیار

 دیدی؟ دور و خان اردشیر حرفابود؟چشم ترازاین ادب با داداش هیییی:شاهیار
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 بودمشون جادیده یه انگار..اشنابود برام اردشیرخان اسم چرا دونم نمی

 چشم جلوی میاره داییمو هی توام کن بس:ماهیار

 حقش خخخ

 شد دیر بریم باید.. معذرت هرحال به:اتروان

 دیدار امید به.... همینطور ماهم:شاهیار

 االو میبنمش هوایی توی ،االن فکرمیکنه ندونه هرکی دیدار امید به گفت همیچین

 ...االفی بعدازچندساعت شدی هواپیما سوار رفتیم بالخره

 :کرد ضاعترا سریم پشت که بخوابنم رو صندلی میخواستم هواپیما توی بعدازپذرایی

 شد له چته؟پام هوییی:سریم پشت

 درست صندلیمو قشنگ دادم ادامه کارم به نکردم اعتنا بود،ولی اشنا صداش چقدر

 امد صداش دوباه که میبرد خوابم داشت کردم

 خوابیده نیستم؟گرفته پاتو مگه هوییی:سریم پشت

 اااااااااااااااااااایـــــــــــــــــــــــــــــــن...برگشتم ایندفعه ولی

 اینچااااااااااااااااااااااااااااااااچیکااااااااااارررررررمیکرددددددددددددددد

 :برگشتن همه که تو گفتیم باهم جفتمون همیچین

 تووووووووووو بازم:وماهیار درفشان

 جاهستی؟ همه نباشه؟چرا پسره این که کجابرم خداااا ای:درفشان

 هستی؟ میرم هرجا توچرا بعدم..میگن درخت به و این اوال:ماهیار

 .امدم من اول:درفشان
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 من اول خیر نه:ماهیار

 هستی جا همه میگه؟توهمیشه کی:درفشان

 من نه توییی جاهست همه میشهه اونکه خیرم نه:ماهیار

 خیررررررررررررمممممممممم نه:درفشان

 امممممم بلهههههههههههه:ماهیار

 شدیم ساکت بقیه وراتین شاهیار باصدای دقیقا

 هواپیماستااا..دیگه کنید بس ععع:ها بچه

 شدگفتین خوب:باهم مادوتا

 یاپاشم؟ میکنید تموم:شاهیار

 پاشو:مادوتا

 بسه توام کنید،درفشان شمابس ماهیار اقا ععع:راتین

 اینجارو سرتون رو گذاشتین:اتروان

 .تقصیراینه همش:درفشان

 طرفش گرفتم اشارمو انگشت بعدم

 عقب پرت بالششو جلویی ازصندلی یکی

 دیگه شین ساکت عع:ناشناس فرد

  بود دختر صدا

 :اترون

 ....نازبود خیلی صداش اینطوری؟محاله؟ولی دختر یه بودیم،اخه هنگ همون
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 ومیهعم جای یه اینجا..گرفتید اشتباه دیگه اینجاروباجای...واقعاکهه: برگشت دختره

 خصوصیه؟ فکرکردم..گفتی شد جدی؟خب:اترون

 میخوام حاالساکت..بدم نجاتت گمراهی ازاین جدی؟زودترمیگفتی ععع:دختره

 ندادم؟ باباگوش حرف چرابه.خدااا ای...بخوام

 !کوچولو کنی گوش بزرگترت حرف به بعد به ازاین کن سعی:راتین

 قیافته کوچولو!میزنی؟ حرف باکی داری باش مواظب:دختره

 بپرسم؟ میشه سوال یه ببخشین:درفشان

 بگو جانم:دختر

 کوچوله؟دوتونه این بنظرت االن:درفشان

 عقلی زانظر منظورم:دختره

 قدش بزن بودم عالی وایییی:درفشان

 یعنی....میخوردیم حرص ماهاداشتیم ازخنده میکردن غش داشتن دخترا این یعنی

 ..میشدم منفجر داشتم دیگه

 مواظب توهم دخترجون..روسرشون اندختن چی؟صداشون یعنی!دیگه بس عع:اترون

 باش زدنت حرف

 چیکارمیکنی؟ نباشم:دختره

 بدمیبینی:اترون

 نشه برعکس باش مواظب:دختره

 :کرد ساکتمون سرمهماندار جدی صدای که روبدم جوابش امدم
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 بعدی یافرودگاه..همتون میشد ساکت االن خبرتون؟یاهمین چه ععع:سرمهماندار

 کدوم؟ میشین پییاده

 ساکت نه..شدیم خفه ههمون

 عذرمیخوام:ماهیار

 انداختین؟ راه سروصدا چراانقدر جدی؟پس:سرمهماندار

 ...خب:دختره

 جلو توبیابرو..نازنین:سرمهماندار

 میکنه بابادعوام:نازنینه اسمش فهمیدم دخترهکه

 خاطربردارته به نگفته بهت چیزی تااینجاشم:سرمهماندار

 باشه؟ دخترخلبان این هست احتمالش یعنی

 ..نبود چیکارکنم؟تقصیرمن خب:نازنین

 بود؟ تقصیرکی پس:سرمهماندار

 بود پسره تقصیراین:نازنین

 خداماهیار بنده ماهیار به کرد واشاره

 کرد شروع دختره منچه؟این به عع:ماهیار

 یچ همه میرسیم دیگه تاچندساعت..کنید استراحت...بسه...خب خیلی:سرمهماندار

 میشه معلوم

 خخخخ دادیم سرتکون باهم همهمون

  نمیشن؟ خسته اینا موندم زدن،من حرف باهم نشستن دخترا بعدم
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 :ارا شب

 یمازهواپیماگذاشت رو پامون که همین رسیدیم،ولی فرسا تاقت بعدازچندساعت بالخره

 :شد مانع سرمهماندار صدای بیرون

 ها؟ بچه کجا:سرمهماندار

 نازنین حتی برگشتیم ههمون

 دیگه میریم داریم خب:نازنین

 تر سریع...کارداره باهاتون خلبان...دیگه دِنشد:سرمهماندار

 داره؟ چیکار باهمون خلبان موندم من اخه

 باباکجاست؟ االن..نچ:نازنین

 :برگشتیم صدا باشنیدن موقع همون

 اینجا:صدا صاحب

 ..میگرفت ادمو جذبش واقعا...سال 40 حدود مرد یه برگشتیم وقتی

 بابایی سالم:نازنین

 نازنینه پدر دار جذبه ساله 40 حدودا اقای این که شدیم متوجه وتازه

 بودید؟ گذاشته سرتون هواپیماروی کل بود خبرتون چه!سالم علیک:پدرنازنین

 نکردیم کاردرستی باشماست حق..میخوام عذر واقعا:شاهیار

 نکردیننن درسستی کار معلوم:درفشان

 ..تودختر هستی پرویی عجب:ماهیار

 تونمیرسم پای به:درفشان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

133 

 

 میکنیم بعدصحبت..بهتربریم.. نیست کل کل جای اینجا...بس:پدرنازی

 جدابوداا البته خلباناومهمانداربود مخصوص که قسمتی رفتیم پدرنازی همراه وبه

 خلبانا جای اینکه بدم،درمورد که الزمه توضیحی یه انیجا ها بچه:نویسنده)

 (جداباشه، میدم احتمال ندارم،ولی اطالعی بامهماندارجداست

 برادر نمفکرمیک که پسر یه بعدازما نشستیم،بالفاصله هممون پدرنازی دست اشاره با

 تر کوچیک چندسال یه فقط بود پدرش شبیه امد،خیلی باشه نازی

 زدین؟ بهم هواپیمارو نظم بودکه چی دلیلتون..میشنوم خب:پدرنازی

 ..شد شروع کویچک کل کل ازیه..خب:راتین

 کرد تعریف رو وهمه

 بارنازی من که خداروشکر فقط..ترین شیطون هم ازنازی شماها واییی:نازی داداش

 بادوستاش نازی..سفرنیستم این توی

 چی؟ برای:ماهیار

 موند نمی سرم روی مو هیچی زیادی خیلی احتمال به چون:نازی داداش

 بخواد دلتم نیماااا ع:نازی

 چلم خل باخواهر میخواد دلم که معلومه خخ:نمیاس اسمش فهمیدم که نازی داداش

 ودمخ به متعلق باشممماااا نداشته وقت که نه یعنی..ندارم وقت ولی مسافرت بیام

 نیستم

 هتل امادس،تابریم ماشین که امدتوگفت یکی.روبده برادرش جواب امد نازی

 هستین؟ هتل کدوم برین،فقط میتونید امادس ها،ماشین بچه:پدرناز

 برگشتن هردو ماهیارونازی..گفتم روکه هتل اسم
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 همونجاییم ماهم ععع:ماهیار

 کنم تحملش باید باز وایی:درفشان

 واین جواب چی باید موند ماهیار خدا درفشان،بنده این ازدست هوا رفت خندمون یعنی

 بده

 پیشتونم منم جون اخ وای:نازی

 جووووننن اخ:ازرم درفشانو منو

 باشه؟ خوشحال کی نباشین خوشحال شماها دیگه اره:اتروان

 دادبرسه به خدا فقط:شاهیار

 چرااااااااااا:ارا شب

 ...کردم عرض شیطنت خاطر به..هیچی:شاهیار

 اهان:ارا شب

 بیاد مچلش تادوست نیست تنها فعال نازیم دیگه خوبه..برین پاشین دیگه بس:نیما

 نگفتم تینا به اگه اقانیما باش:نازی

 بروبگو:نیما

 امده بگرین تحویل ساکاتونم..این خسته.. برین...دیگه بس:پدرناری

 هدادن؟چ تشخصی مارو ساکهای ازکجا اینا خخخ بود اماده که ساکا طرف رفتیم بعدم

 میدونم

 مپدرش اسم خخخخخ اتوشیان بود باحال خیلی امد خوشم خیلی نازی ازفامیلی ولی

 اتوشیان اتوش جالب چه بود اتوش

 :ازرم
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 بود، دخترخوبی بود،خیلی امده هم نازی دوست هتل رسیدیم وقتی

 بود یککوچ پاگرد یه اول تو ازدرمیرفتی بود،وقتی دوبلکس داشت باحالی خیلی اتاقای

 دونفر،روبه تخت هم راست ،طرف بود مبل ست هم روت دیواری،روبه کمد بعدازاون

 حموم همینطور داشت قرار وبالکن نفربود سه تخت یه تلوزیون،باالهم تخت روی

 ودستشویی

 (میذارم رو عکسش:نویسنده)

 رفتیم اتاق یه توی باهم دخترا ما

 وقت یه گفتن نیومدن اینا اطلس حیف بود،فقط خوب خیلی ،وای باهم پسراهم

 حیف...دیگه

 ونمگرفتیم،بعدازا دوش رفتیم کردیم رودرست جاش رو وسایالمون قشنگ بعدازاینکه

 ایچ نسشتیم قرارداشت هتل بیرون که هتل شاپ کافی توی رفتیم دخترا همراه به

 اواییه ماتوی که بگم اینم..باحال کامال باتیپی امدن پسراهم بعدش خوردیم،که وکیک

 بودیم شال مانتو

 بگین؟ ماهم تونستیدبه نمی:اتروان

 همه بغل اتاقامون خوبه:ماهیار

 ..ببخشید حاال خب:درفشان

 اهمشم خانوم نازنین..میاین پامیشین تنهایی اخرتونه دفعه...نداره حاال خب:ماهیار

 امانتی

 چرامیزنی؟ باش:نازی

 بیایین کوتا شماهم اقاماهیار.دیگه خب:تینا

 !اخره؟ دفعه..داداش با حق:شاهیار
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 اخرشونه دفعه معلومه... داداش نداره گفتن:اتروان

 بود ساکت درفشانم چون.بود کرده گل غیرتوشن رگ بعد ولی

 تواتاق؟ ماچیکارکنیم؟برگردیم االن... خب:درفشان

 گفت مظلوم خیلی واقعا

 ساحل لب بریم بکنید کاراتونو..خوردین چای...نکرده الزم..خیر نه:ماهیار

 جدی؟:درفشان

 درنمیاریناااا بازی لوس فقط..جدی بله:راتین

 بودن پوشیدن لباس طرز..بازی ازلوس راتین منظور

 ایم؟ جنبه بی انقدر بنظرت...راتین که واقعا:ارا شب

 حرفیه؟ چه این هییی:شاهیار

 .. بده سفارش بستنی بره یکی...دیگه خب:تینا

 چی؟ بستنی:راتین

 باشه داشته چترم فقط..شکالتی... اومممم:تینا

 همین؟ چشم:بود گرفته خندش راتین

 باش صورتی چترشم..چتر بایخو بیار میوم اب یه بگو راحت سر اره:درفشان

 امردیگه؟:ماهیار

 ..باشه دستتون دم خودکار دفترو یه فقط بنویسید میگم بود:درفشان

 میدونستی؟.. روداری خیلی:ماهیار

 برین پاشین حاال..میدونسته اره:ازرم
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 بندازن کل میخواستن صبح تا وگرنه گرم دمت اجی واییی:ارا شب

 جدی؟ وایی:تینا

 میکردن خفه دیگرو همه داشتن هواپیما توی..بابا اره:نازی

 ارشاهی ماهیارو شدیم متوجه که هم اونجایی تا..بزرگتربودن سال یه ازماها تینا نازو

 اطالعاتی چه خخخخ بود سالشون 23و22

 بود شاهیاراریانفر فامیلی

 :اتروان

 یانوساق واقعا..ودیدنی زیبا بسیار ساحل سمت رفتیم ها بابچه بیستنی بعدازخوردن

 داشتم دوسش خیلی منکه.بود دیدنی ارام

 اب موش شد،عین اب خیس پام سرتا یهو که میزدیم قدم ساحل لب ها بابچه داشتیم

 اینجا؟ خبره چه خدایا..زد کیه؟خشکم ببینم برگشتم تا..کشیده

 میکنی؟ غلطی چه داری بدونم میشه:اتروان

 بادخترا؟ بزنی حرف درست توهنوزیادنگرفتی:ارام

 یادنگرفته هنوز جون ارام نه:ارا شب

 نیست خودش دستش نداره عیب:ارام

 دیگه؟ کنی خواهی معذرت باید االن:اتروان

 چرا؟ وااا:درفشان

 ..هاااااااااا الله گفتن نمی میشد خفه درفشان یعنی

 نخود؟ ازتونظرخواست کی االن:اتروان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

138 

 

 بازی اب پیشنهاد االن میخواستم خودم...گرم دمش..نداره عیب بعدم....همه:درفشان

 روکشید زحمتش جون ارام که..بدم

 کردن خیسم دوباره چون..زد خشکم..بزنم حرف امد تا

 خواستین خودتون:اتروان

 بابا بخی نکن جوش انقدر:ماهیار

 لیخی واقعا..ساحل توی میکردیم بازی اب داشتیم افتاد غروب تا ما ترتیب این وبه

 بود عالی چسبیدد

 توی رفتیم که میکردیم،اول همم دنبال میکردیم بازی اب داشتیم که همونطور

 اب تو رفت باسر پاگرفت براش درفشان که وایسه اونطرف بره امد ماهیار..اب

 شی کمترخیس که اونطرف نری میخواستی بود حقت:درفشان

 دیگه؟باشه اینطوری:ماهیار

 بکنی؟ چیکارمیخوای مثال:درفشان

 حاال میگم:ماهیار

 متوجه که درفشان،طوری پشت رفت ماهیار که میزد حرف همونطور داشت درفشان

 مینداخت، کل بامن داشت اخه نشه

 میشی؟ بزرگ کی..میکشی جیغ خیلی درفشان:اتروان

 بعد شدی بزرگ تو هروفت:درفشان

 بمونی بچه توهنوز بشه که سالمم 40 من میترسم جدی؟اخه:اتروان

 نداشت انتظار که کردودرفشانم روپخ درفشان ها بچه عین ماهیار بده جوابمو امد تا

 ازخنده میکردیم غش داشتیم اب توی افتاد
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 بود عالی خدااا وای:راتین

 دست که نیوفته میخواست اب افتادتوی راتینم پاگرفت درفشان شه رد امد راتین تا

 اب توی افتادن باهم که بود گرفته شاهیاررو

 تازپش میخندیدم بود،داشتم ارام تقصیر شدهمش بدبخت من نوبت دوتا بعدازاون

 اب تو باسررفتم داد قلقلک گردنمو کیپلس باپر

 میکشـــــــــــــممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ارام:اتروان

 یییییییییییییاییییییییییییییی....نداری جرات:ارام

 وشاالپ اب توی افتاد کشیدم مانتوشو پشت میکردکه جیغ جیغ داشت

 بود ازرم اراو شب نوبت بعدازاون

 سوسک یه جیبش ازتوی..ارا شب سر پشت رفت شاهیار که میخندیدن داشتن

 ارا شب وقتی کفشش توی کرد نشه ارامتوجه شب که وطوری دراورد مصنوعی

 وشاالاااپ کرد پخش خبره چه کفشش توی وببیینه رودبیاره کفشش میخواست

 وبتن..بود خونده فاتحش وگرنه نشدن متوجه دخترا یعنی نشد خداروشکرمتوجه ولی

 شاالپ یهو که میخندید هممون به بود،داشت ازرم

 بلندشد بود کرده کارو این که کسی خنده وصدای

 شاالپ واونم ازرم به زد والیبال باتوپ یکی دیدم کردیم نگاه رو اونطرف وقتی

 کوری؟ مگه هوییییی:ازرم

 بود حقت اره،ولی:ناشناس شخص

 چراااااا:ازرم

 کردی خیسم چون:ناشناس شخص

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

140 

 

 بلندشد دختراهم خنده بعدازما شد شلیک بودکه ماپسرا وخنده

  بود خوب که ماپیوست،زاهرش به هم شخص اون ودراخر

 :راتین

 جزء به بودیم سرمیزشام،هممون رفتیم اینا مامان با زدن وحرف حسابی دوش بعدازیه

 اشناشدیم باهاش امروز که نفری یه

 که نگروهمو توی امد ها بچه ،باموافقت میگه همینو خوبیه،قییافشم بچه میگه ماهیار

 نفر 12 شدیم

 بود؟ چی ها،اسمش بچه:شاهیار

 تله یه توی ههمون بودکه جالب خیلی کرد،فقط روشکه هممون پسره ناگهانی صدای

 بودیم

 هخامنش ،داریوش داریوشه اسم:پسره

 بشین بیا فهمیدیم خب خیلی:ماهیار

 ماهیار بیشعوری بچگیات عین:داریوش

 بود خواب باشم؟کالسرکالس توخوب مثل:ماهیار

 شدی؟ چی بیداربودی توکه:داریوش

 دیگه بس:شاهیار

 میشناسین؟ دیگرو هم:اتروان

 بود کالس هم باهم ابتدایی دوران توی متاسفانه:داریونش

 دراورد داریوش ادای بانمک خیلی ماهیار

 باشه ازخداتم ننر اخ...بود کالس هم باهم ابتدایی دوران توی متاسفانه:ماهیار
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 حرفیه؟ باشه خوام نمی:داریوش

 ریخت بهم تمرکزم!..زدین؟ حرف چقدر. اه:درفشان

 میخوام عذر من:داریوش

 ..خواهش:درفشان

 ..درفشان حاالتوام خب خیلی:ازرم

 باشه دیگه میرسه توام به...میکنم انتخاب غذا دارم پرو بچه:درفشان

 بکنی؟ چیکارمیخوای مثال:ازرم

 میدم قلقلکت:درفشان

 بود قلقلکی بد یعنی..بود قلقلکی فجیع ازرم

 پروووووو دختره میکنیییییییییییی غلط تووو:باال رفت جیغش ازرم

 ..دیگه خبره؟بس چه:داریوش

 درفشان تقصیر همش اخه:ازرم

 خانوم درفشان گفتن چیز یه حاال...شمادخترا ازدست:داریوش

 بودش، نشناخته هنوز پس

 حرفه؟ فقط کردین فکر واقعا:زد خند نیش یه درفشان

 بگیری خواهی معذرت ازمن نتونستی هنوز چون...کامال اره:ماهیار

 غلط به برسه وقتش بزار..نشده وقتش جدی؟هنوز:میز روی روگذاشت منو درفشان

  میندازمت کردن

 نیایین قوپی انقدر..بابا بس:داریوش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

142 

 

 خانوم میبنده ازپشت و راتین اترون منو نیاد؟دست قپی چی چی:اتروان

 جدی؟:شاهیار

 اوهم:ارا شب

 ایش...که شماهم خب خیلی:درفشان

 اجی بدی خیلی:ازرم

 باشه؟ ببشید... اجی خب:درفشان

 بوج...باشه:ازرم

 کردی؟ خواهی معذرت خانوم ازرم از چرا پس:ماهیار

 خب؟...ابجیممه که چونن:ماهیار چشای توی زد زل تمام باپرویی درفشان

 پرویی خییلی:ماهیار

 ازخودتونه پروبودن:درفشان

 :کرد شروع ماهیار... دادیم سفارشارو شدن،بعدازاینکه ساکت همه گارسون باامدن

 روترم کم خیلی ازتو باشه هرچی:ماهیار

 رووییییی کم چقدرم ماشالاااا میبنم:درفشان

 باشی زله زل بد میاد بهت:داریوش

 فهمیدی؟ ازکجا:درفشان

 روانشاسم خیرسرم چون:داریوش

 منچه به... مبارکه خیرسرتون:درفشان

 بدبخت بود هنگ
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 خانوم شیطون مرسی:داریوش

 روانشسید؟ واقعا:ارا شب

 بله:داریوش

 خودم داییی عین:درفشان

 چیه؟ داییتون اسم بدونم میشه:داریوش

 ارشاویر:درفشان

 ارشاویر؟ جدی؟کدوم:داریوش

 زند:درفشان

 گردشد چشاش

 هستی؟ زند دکتر ای زاده خواهر تو یعنی:داریوش

 چی؟ پس:درفشان

 میخوام معذرت من:داریوش

 .بده یاد دوستمم به فقط..خواهش:درفشان

 حتما:داریوش

 حرف وقت دیگه بودکه گشنمون انقدر...اورد غذاهارو گارسون بزنه حرف امد شاهیار تا

 .بود حالل کامال غذاهاش بگم اینم..نداشتیم زدن

 :دوازدهم فصل

 :اتروان
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 بیاد داریوش که کردیم هرکاری پاشدم،دیشب ازخواب وماهیار راتین زور به صبح

 نکرد، قبول ما پیش

 تیپ خوش واقعا میکردم نگاه اینه توی خودمو داشتم زدم شونه که موهامو

 (خخخ پسراس ای همه توهم:نویسنده)بودمااا

 ازهمه چون داشتم دوس صورتمو چالم بیشتر ازهمه مشکی ابروهامم مشکی چشای

 چپ طرف به میکردم کج هم همیشه بود سوخته قهوای موهامم....خوشگلتربود

 !دخترنشدی؟ شد بابا،خب خوشگلی:شاهیار

 بگیرم سلفی بمخوا موقع که نیستم خودشیفته باشه هرچی:اتروان

 مش پیاده ازهواپیما میخوام که موقعی نه میگرم سلفی خواب موقع من خوبه:شاهیار

 این خودشیفته جفتتون بیخودنکنید بحث:ماهیار

 دیگه توساکت:شاهیار منو

 بدبخت گوشی این حمام توی وقتی فقط جان،یعنی ماهیار ساکت تودیگه:شاهیار

 بگیره؟ سلفی دردستشوئی دم که رودیدی ادمی کدوم درامانه،اخه ازدستش

 :میکرد روشونه موهاش داشت چون روهوا موند دستش راتین

 ماهیار؟ وااااقعااااا:راتین

 میزنه زیاد مفت اینو،حرف کنید ول:ماهیار

 ..بس تیپ خوش همتون اصال بابا.... دیگه بسه:اترون

 بیدارشدی؟ دنده اون بازچته؟ازروی:اتروان

 ..دردمیکنه سرم:اترون

 نباشه گوشیت توی سرت تایک میخواستی:اتروان
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 میزدم رو ارا شب پوز باید....میکردم بازی داشتم خب:اترون

 اراخانوم؟ شب چی برای:شاهیار

 بود دار خنده خیلی.خانوم ارا شب اوه

 بزنم رکوردشو باید..بازیی سراین دارم کل باهش چون:اترون

 گشنمه بابا بجنبین:راتین

 تو امد داریوش وبعدش درامد صدای موقع همون

 میدین؟ طول بیشتر ازدخترام شماهاکه به:داریوش

 گنده هیکل فقط سالته 60 بکش خجالت...واردمیشن جای میکنن سالم اول:شاهیار

 !کردی؟

 نداری چشم خوبی این به توچه؟هیکل به بعدم 22 نه 60 سالم،دوما اوال:داریوش

 ببینی؟

 هستین هیکلی هردوتون فهمیدیم..دیگه بسه:ماهیار

 بای نیاد نه نمیاد ام هرکی بیاد میاد هرکی رفتم من:اتروان

 برخوردیم دخترا به رو راه توی که امدن هاهم بچه بعدازمن

 .هاوایی توی گزار گشتو رفتیم دخترا پیشنهاد به بعدازصبحونه

 بودم شنیده رو تعریفش خیلی که ویمیه تنگه سمت رفتیم ازهمه اول

 :ارا شب

 یلیخ ویمیه تنگه واقعا چون بودیم نکرده استراحت هم لحظه یه بودیم رسیده ازوقتی

 ...بود قشنگ
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 نازنین وماهیارباهم،اترون باهم،درفشان وارام بودیم،اتروان باهم اقاشاهیار منو

 بود سرسبزی خیلی میومدن،جای راه باهم وتیناهم باهم،راتین داریوش باهم،ازرم

 :میشدن ساکت ماهیار و درفشان این اگه مخصوصا... میومد وجد به ادم واقعا

 بندازم عکس یه من صبرکنید دودیقه اخ:درفشان

 کن ولش..بدبخت گوشی اون سوخت:ماهیار

 بسوزه میخوام خودمه گوشی:درفشان

 بابا خوشگلی...گرفتی سلفی انقدر مارو کشتی:ماهیار

 ه م د و خ ه ی ش و گ بعدم...نیستی من توبابای اوال:درفشان

 !میکنی؟ کچل ماهارو میشه تموم باتریش االن خب:ماهیار

 نمیکنه کچل تورو کسی..هستی توکچل نترس:درفشان

 نذاشتی سرم موبه...دیگه تقصیرتوعه همش:ماهیار

 .ننداز تقصیرمن..بودی کچل اولش ازهمون:درفشان

 هست؟ موقعی چه اول ازهموم دقیقا:ماهیار

 تولدت بد:درفشان

 میندازن کل دارن همش میان باهم دارن...دیگه کنید بس ععع:ازرم

 خلن چجفتشون... خانوم ازرم کنید ولشون:داریوش

 خله؟ من اجی میگه حرف؟کی این چی یعنی:ازرم

 میبنم دارم...نمیگه کسی:داریوش

 نیست اینطور هم هیچ:ازرم
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 هست اینطور هم هیچ:داریوش

 لوسیی خیلی:ازرم

 نمیرسم شمادخترا لوسی به:داریوش

 روانشاسه خیرسرش:ازرم

 داره؟ رشتم به ربطی چه ععع:داریوش

 حرفیه؟ بدم ربطش میخواست دلم:ازرم

 ....نزدم حرفی منکه:داریوش

 نزدی؟:ازرم

 بخوریم بستنی بریم بخی اینارو اصال..میخوام عذر من:داریوش

 بریم جون اخ اره:ازرم

 اینا دارن ای حوصله چه اوه:ارام

 چیکارکنن؟ پس:اتروان

 ندارم خوردن بستنی حال االن:ارام

 دارید؟ میل چی مادمازل ببخشید:اتروان

 کرگدن ساالد یه:ارام

 زدم؟ حرف زیاد ایا:اتروان

 میکشه سوت داره مخم خیلی:ارام

 اهنگو کردی خراب اه:اتروان

 کنم خراب میخواست دلم:ارام
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 چرامیزنی؟ باش:اتروان

 د ا و خ ی م ن بستنی دلم من:ارام

 د؟ ا و خ ی م ی چ س پ:اتروان

 سواری؟ قایق بریم:ارام

 بریم باش:اتروان

  جوون اخ:ارام

 :شاهیار

 یکالی کل کردیم،با جان نوش بستنی رفتیم اول شده انجام بعدازتوافقات بالخره

 :روبزنم کدومشون دونستم نمی که واترون نازنین

 بستنیش مزس بی چقدر اه:نازی

 تازه خودته عین:اترون

 بزنی حرف نکرده الزم تویکی:نازی

 تیپی؟ خوش این انوقت؟پسربه چرا:اترون

 ..نیستی تیپ خوش هیچم وگرنه..زدی خودت که توهمی این:نازی

 گفته؟ کی:اترون

 بزنه؟ زرشکی مشکی تیپ...میاد عاقلی کدوم اخه.من:نازی

 تیپه خوش انقدر همراهت باش ازخداتم باید تازه..؟!من:اترون

 روببینم؟ کی باید نخوام تیپ خوش همراه اگه بعد:نازی

 زشتتو خود:اترون
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 تووووویییییی زشته که اون:نازی

 کرد ارایش الزم جون به دعا باید اونم هه..خوشگلی فهمیدیم....بابا باش:اترون

 دیگه میگه راست خب توهم رفت بداخماش نازی

 دختران دوست اون دوما..نکردم ارایش ازخونه بیرون وقت هیچ تاحاال من..اوال:نازی

 ازدستشون بودم کرده قاطی دیگه یعنی..قهر نشونه به طرف کرداون روشو بعدم

 میندازن کل باهم دارن ها بچه ؟عین!دیگه کنید بس ععع:شاهیار

 ننداز کل باهاشون بزرگی شماکه:ارا شب

 انداختی؟ تیکه:شاهیار

 بردم حساب کوبندت لحن ازاین االن نه په:ارا شب

 باش...بنداز تیکه خانوم ارا شب باش:شاهیار

 بسه بابابزرگ خب خیلی:ارا شب

 بابابزرگاس؟ شبیه کجام من..بزن حرف درست:شاهیار

 غرغرکردنات همین:ارا شب

 غرغرکردم؟ کی من اخ:شاهیار

 گم نمی روالکی چیزی هیچ وقت هیچ من.غرغرکردی البد:ارا شب

 صدالبته:شاهیار

 بزنه حرفشو ارا شب دیگه نذاشت راتین صدای موقع همون

 سواری قایق بریم پاشین جماعت خب:راتین

 نریم االن..نه:تینا
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 چی؟ برای:راتین

 هیچی..چیزه...خب:تینا

 بگو نه ععع:راتین

 کنی؟ نمی مسخرم:تینا

 کنم؟ مسخرت چراباید:راتین

 کردم پشمک س*و*ه االن من خب:تینا

 ازکجابیارم؟ پشمک االن من خب:راتین

 نیست؟ هم فروشی پشمک دونه یه اینجا یعنی..دونم نمی:تینا

 رممیگ پشمک میرم میکنم که کاری اولین برگشتیم شب..هست هتل توی:راتین

 خوبه؟

 سواری؟ قایق حاالبریم..قبول باش:تینا

 بفرمایید:راتین

 بود عالی واقعاهم سواری،و قایق بریم دادن رضایت همه بالخره

 نیست افتاب وطلوع غروب تراز قشنگ چیزی هیچ بودیم اونجا افتاب غروب چون

 مانرفتیم ولی..خونشون رفت که خانوم ازافتاب اینم خب:درفشان

 رفتیم فکرکردم گفتی شد خب:ماهیار

 نخواست نظر ازتوو کسی:درفشان

 .....اتفا نه:ماهیار

 ماشین توی کل کل ادامه دیگه بس:راتین
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 ندازینب کل میخواییین صبح تافردا باشه شمادوتا به بریم راتین میگه راس:شاهیار

 بریم:ارا شب

 کردیم حرکت ماشینا طرف به همگی بعدم

 بودیم هتل رستوران توی بعد ساعت یک دقیقا

 :راتین

 شخوش خداکنه فقط گرفتم پشمک براش ،رفتم بودم داده تینا به که خاطرقولی به

 بود، صورتی اخه ازپشمکش بیاد

 اواقع دیدمش که روزی دو این توی باشه،یعنی دخترارومی خیلی میومد بهش تینا

 نازنین بود،برعکس ارومی دختر

 دونم اتاقشون،نمی در دم برم بودم مجبور خاطرهمین به بودن اتاقشون توی دخترا

 هب چسبوندم گوشمو خاطرهمین به..خبره چه اتاقشون ببینم میخواست دلم ولی چرا

 سه عدازب دربزنم گرفتم تصمیم بالخره...نبود درفشان زیاد احتمال بودن اروم در،خیلی

 : درزدن بار

 کیه؟ بله:تینا

 بازکنید؟ درو میشه خانوم تینا:راتین

 االن:تینا

 موند ثابت که چیزی اولین روی بازکردچشم درو ،وقتی دودقیقه شد االنش دقیقا

 :بیرون بود زده سفیدش ازشال بودکه موهاش

 داشتین؟ کاری...اوهم:تینا

 اره یعنی..چیزه. ععع:راتین
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 بفرمایید؟ خب:تینا

 ..... امدچیکارداشتم یادم تازه

 ورتیص فقط چون بیاد خوشتون خداکنه فقط..بودین خواسته که پشمک اینم:راتین

 داشت

 شد چقدرخوشحال پشمک یه خاطر به بودکه معلوم ازچشاش کامال

 تره خوشمزه صورتیش اتفاقا..ممنون..اقاراتین مرسی واییییی:تینا

 گرفت ازدستم پشمکو بعدم

 برم؟ من..ندارین کاری اگه خب:راتین

 یایین؟بهب میتونید شماهم...هتل محوطه بریم دخترا با میخواستیم راستیش اوممم:تینا

 گفتین؟ که قبلی خاطردفعه

 ونبهش میرم االن..میخوریم هواییم یه هست بهترم نیایم؟اتفاقا چرا بله..ااها:راتین

 امادشید هم شماها میگم

 باش:تینا

 تیناخانوم راستی:راتین

 !بله؟:تینا

 نمیاد؟ صداش کجاس درفشان:راتین

 ینخاطرهم به باال میکنن بازی بالش ارام و نازی با دارن:بازشد شیک خیلی نیشش

 نمیاد صداشون

 بازی؟ باالش:شد گرد چشام

 تهمیوف ازدهن پشمک تو برم من خب..خاطرهمین به دوسالن بچه که نه دیگه اره:تینا
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 بفرمایید بله:گرفت خندم

 هیی وت بری کنن نمی تعارف میگری پشمک بیا نچ نچ.. بست درو شیک خیلی بعدم

 روزگار

 شداریو میان دخترام محوطه بریم گفتم پسرا به خودمون اتاق سمت افتادم راه بعدم

  خودش اتاق میرفت خواب موقع فقط بود پالس ما اتاق توی معمول طبق

 :ازرم

 دیگه هم درمورد بود میزدیم،هرچی حرف داشتیم محوطه توی 1 تاساعت ها بابچه

 فر،اریان شاهیار فامیلی بود، هخامنش داریوش فامیلی شدیم متوجه بودرو الزم هرچی

 یه فقط ودفرب اشکانی تینا ،فامیلی اتوشیان نازنین بود،فامیلی حسابی ارام فامیلی

 :بود ما فامیلی عین که هیارما فامیلی اونم بود عجیب خیلی چیزی

 کنیم،قبول؟ معلوم ازاالن رو چیزی یه بیایین ها بچه:داریوش

 رو؟ چی خب:ازرم

 ..بعد کنید قبول اول:داریوش

 ..بگو قبول باش:راتین

 هسخت واقعا..وخانوم اقا این یعنی..کناربزاریم الکی تعارفای این بیایین:داریوش

 خونم تو بخدافکرمیکنم

 کامال بود منطقی حرفش

 سخته واقعا.هستم اره:اتروان

 قبول؟ پس:داریوش

 قبول:باهم ههمون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

154 

 

 ایششش خانوم اقا هی شدم شدیم،خسته راحت واقعا یعنی

 کجابریم؟ ،فردا بخی حرفا این حاال:درفشان

 نباش،میرسی گرفتنت سلفی شمانگران:ماهیار

 علومم کردی تعریف تو که چیزایی بگو،بااین فامیلیتو اول شماا بانمک اقای:درفشان

 اشرافی های ازخانواده

 بدشد چقدر فهمیدی؟اخ عع:ماهیار

 نمک بی لوس:درفشان

 شماچه؟ بانمک،به خانوم:ماهیار

 داره بط من به چیز همه چون:درفشان

 !فکرنکنم؟:ماهیار

 فکرمیکنم من اتفاقا:درفشان

 میکنی؟ توفکرم اصال مگه:ماهیار

 بده ادامه حرفش به نتونست درفشان،دیگه گوشی خوردن بازنگ

 شب؟ وقت این جون درفشان کیه:ارام

 افشینه:درفشان

 نبود؟ انگیلیس چیکارداشت؟مگه بادرفشان شب موقع این بودیم،افشین هنگ

 بده جوابشو معطلی چرا خب:اتروان

 دونستم نمی گفتی شد خب:درفشان

 داد روجواب گوشیش حرف بعدازاین
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 ازماکردی؟ یادی عجب چه خان افشین سالم:درفشان

 _____________:افشین

 چطور؟:درفشان

 ________:افشین

 نیس؟ انگیلیس برای توکجایی؟شمارت راستی....هتلیم االن....خب:درفشان

 _______:افشین

 هست معلوم یگه؟شمادوتاد ماه یه نگفتی چییییییییییییییییییییییییییییی؟مگه:درفشان

 چطونه؟

 ________:افشین

 نداری؟ کاری باش:درفشان

 _________:افشین

 خداحافظ.. نه:درفشان

 افشین؟ میگفت چی:ارا شب

  ایران برگشتن گفت.. هیچی:درفشان

 :افشین

 راچ دونم نمی ایران،فقط زودتربرگردیم مجبورشدیم اینا مامان غورغورایی خاطر به

 :همینه میگرشون اذینم وقتی ،یعنی نمیدن جواب میگرم هارو بچه هرچی

 اینا ازدست میشم خل دارم دیگه یعنی:اذین

 نیستن؟ البد خب:افشین
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 کجان؟ اخه:اذین

 میشه معلوم عمارت میرسیم دیگه ساعت نیم میدونم چه:افشین

 میکنم تا،درستشون 6 این میدونم من عمارت برسه پام میخواستم فقط یعنی

 چی؟ وسط بکشن ازدواجو بحث بخوان اگه داداش میگم:اذین

 خیلیه ندن زنمون تو نرفته بخوان؟؟ازدر اگه:افشین

 میگم جدی..دیونه خل:اذین

 چیه؟ منظورت میگی چی...بابا خب خیله:افشین

 بگیم؟ ،بهشون میگم:اذین

 ونخودش االن تا نگم؟بعدم خلم بزنه؟مگه گردنمونو اقابزرگ میخوای نه په:افشین

 شدن متوجه

 راحت خیالمون که اینطوری اگه..خب:اذین

 دقیقا...اوم:افشین

 ایران، بودن برگشته پیش ماه نیالیه و بود،پروانه شده ذره یه پروانم برای دلم

 اذین عشق نیالهم....بود چیم همه بود زندگیم بود عششقم پروانه

 مرمر ازسنگ اقابزرگ ،عمارت اقابزرگ.. بزرگ عمارت رسیدیم ساعت بعدازنیم بالخره

 باباجونم عمارت اقابزرگ بعدازعمارت میومد وجد به ادم بود قشنگ بود،واقعا سفید

 بود، خوشگل هم اجرنمابودخیلی باباجون بود،عمارت

 تا تاقمونا توی باال کردیم،رفتیم پرسی احوای سالم اینا مامان ایناو بابا با بعدازاینکه

 ها بچه نبودن..داشت تعجب خیلی چیزی یه فقط..کنیم عوض لباس

 :قیهب پیش پایین رفتیم اذین همراه به کردم عوض لباسامو حساببی دوش بعدازیه
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 !؟..مامان:افشین

 !؟ جانم:بارانم مامان

 نیست؟ ازشون کجان؟خبری ها زلزله این میگم:افشین

 هوایین:همایون عمو

 هاوایی؟ جزایر تو تنها ساله 18 بچه تا6...لحظه یه کردم هنگ

 چطوری؟ اقابزرگ،اخه:اذین

 چی؟ یعنی:اقابزرگ

 ..سالشونه 18 فقط...اخه:افشین

 تنهانیستن:اقابزرگ

 بودماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا امپاس تو رسما یعنی

 چی؟ یعنی:افشین

 هم اتوشیان،اشکانی ،دختر هست هم ماهرخ هخامنش،اریانفرونوه پسر:اقابزرگ

 هستن

 سالشون22 داریوشو وشاهیار ماهیار اینکه با زلزلن همشون دادبرسه به خدا فقط

 بچترازسنشونهستن ولی

 ازاین کرد تعجب دادن،خیلی جواب خانوم بالخره درفشان،که به زدم زنگ بعدازشام

 داشت حق بچه خب ایران برگشتیم زود انقدر

 بیشتر که رو خواهر یه همین ،بالخره شد راحت خیالم درفشان با زدن بعدازحرف

 .  نداشتم

 :درفشان
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 بودیم دیده رو هاوایی جای همه میگذره،دقیقا هاوایی به ازامدنمون هفته یک دقیقا

 نیست عادی غیرعادی،یعنی برام چیزی یه هفته،فقط یک این توی

 بودن هب من فقط کردم،یعنی عادت خیلی نازنین تینا ارام بودن به هفته یک این توی

 ارا شب هم ازرم هم من هم کردیم عادت تامون3... نکردم عادت تا سه این

 ویت برامون خواهرن عین میشناسیم،واقعا دیگرم هم قبل ازخیلی تامون شیش انگار

 دراوردیم هم چی سرازهمه هفته یک این

 دلم چرا دونم نمی.... فقط....عالی گردش ،یه بگردیم بریم ها بابچه قراره امروز

 ودمخ فامیلی عین فامیلش..دراوردیم سرازفامیلیش بالخره..باشم ماهیار میخوادبا

 . تهرانیه

 مازر ارا شب یا اینطوریم فقط من دونم نمی...کردم عادت ماهیارهم بودن به دونم نمی

 ماهیار راتین اتروان اترون شاهیار داریوش بودن به...کردن عادت هم نازنین تینا ارام

 داریوش میخواد دلش میگفت ازرم شاهیار بودن به کرده عادت اونم میگفت ارا شب

 پرسیدم ازش وقتی ارام...تره احساساتی ازهممون ازرم هفته یه این مثل باشه

 همینطور..باشه اتروان کرده عادت اونم...پسرخوبیه چیه؟گفت اتروان درمورد نظرش

 تینا و نازنین

 باهم که شد دوم هفته اغاز امروز فقط..میاد سرمون داره بالی چه دونم نمی

 بودنش؟ به دارم عادت فقط حسه؟یعنی همین دیگم دوماه توی دونم نمی...باشیم

 ...بمونه همین دونم؟خداکنه نمی

 یادم پسرا کنکور نتایج دیگه دوماه یکی گفت میزدم حرف مامان با داشتم که امروز

 اینکه مهم.. نیست مهم اینا.. شهریور اواخر یا مهر اوایل زیاد احتمال مادخترام برای

 مک فرصت همین توی ولی...دانشجوهستن هم داریوش ماهیاروشاهیارو شدیم متوجه
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 فهمیدم کرد خالی نمک ابم لیوان توی وقتی.. شیطونه خیلی ماهیار شدم متوجه

 :میکنم تالفی که فهمید ریختم فلفل نوشباش توی منم وقتی...

 نه؟ خوبه؟نگهداریم جا همین میگم ها بچه:ماهیار

 بهتر جلوتر بریم دادا نه:راتین

 بگیرم عکس میخوام من صبرکنید:درفشان

 میگرییییی عکسم خانوم،نترس شیطون باش:ماهیارباخنده

 میدونم خودم:درفشان

 میدونی خودت که چقدرخوبه:ماهیار

 میدونم رو چی همه من بله:درفشان

 دیگه شمادوتام کنید بس:ارام

 بندازن کل میخوان فرداصبح تا کنن ولتون ارام،یعنی میگه راس:اتروان

 ساکت تودیگه:ماهیارباهم منو

 شد محو کال بدبخت

 میری؟ کجا هوییی:اترون

 جلوتر برو گفتین خودتون:ماهیار

 دیگه کجاییم؟جلوتریم پس االن:اترون

 رسیدیم پایین بابا،برزین خب خیلی:ماهیار

 بزن حرف درست باش ادم:درفشان

 بگیر عکستو توبرو:ماهیار
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 حتما:درفشان

 !درفشان؟:ماهیار

 !بله؟:درفشان

 باشیا؟ اطراف همین...فقط هیچی:ماهیار

 نگران اقای باش:درفشان

 هرچی..بود العادی فوق جای واقعا..بگیرم عکس جنگل توی خودم برای رفتم بعدم

 بود ابری هواهم....بود کم میگرفتم عکس

 تمام به پروووه هرچی ولی.. شد نگرانم امد خوشم ذره یه چرا دونم نمی فقط

 .معناست

 وقتی.هواااا پریدم صدمتر کرد پخم سر ازپشت یکی که میگرفتم عکس داشتم

 میخنده غش غش داره ماهیار دیدم برگشتم

 ترسیدم..کوفت:درفشان

 چرامیزنی؟.... خب خیلی:ماهیار

 حقته چون:درفشان

 بعد ازترس کردی سکته گذاشتم تنهات وقتی حقمه باش:ماهیار

 پرو طرفه بابچه انگار

 بری میخوایی حاال بیایی؟که گفت کی اصال:درفشان

 بده؟ بگیرم عکس میخواد دلم منم خب...بدی خیلی:ماهیار

 منچه به بگیر عکستو...خیرم نه:درفشان

 بگیری عکس باال اون بریم بیاباهم... دیگه نشد د:ماهیار
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 کوشن؟ ها بچه فقط...باش:درفشان

 بیابون این بین تنهای تنهای موندم من طرف یه رفتن هرکدوم بابا هیچی:ماهیار

 برهوت

 نداره؟ نیازی پزشکی چشم به چشات احتماال:درفشان

 چشمام عالی عالی پزشکی؟اتفاقا چشم چرا:ماهیار

 مشخصه:درفشان

 بریم؟ بخی حاال:ماهیار

 بریم:درفشان

 ادوربینب ماهیار عکسم چندتا یه...میگرفتیم عکس داشتیم غروب نزدیکایی تا درقیقا

 تیپ خوش واقعا گرفتم ماهیار از بادروبینم عکس چندتا یه منم..گرفت خودش

  بودااااااا

 :داریوش

 ذوق میزدیم،خیلی قدم وجوراب کفش بدون اروم ساحل لب ازرم با داشتیم

 عادت باهاش بدون به...هامیشد بچه عین..چیزی برای میکرد ذوق وقتی....داشت

 کردم

 کردهن عادت کنارم دختری هیچ بدون به تاحاال...بودیم باهم که بود هفته یک فقط االن

 مغرور شاهیار..دنده یه ماهیار من،حتی فقط نه...بودم

 ودنب طور همین اوناهم...بودم پیداکرده وراتین واترون اتروان به نسبت که باشناختی

 بودن به کردن عادت اوناهم شدم مطمئن هامیزدن بچه که باحرفای ولی

 لیو شیطونه چقدر درفشان فهمیدم هفته یک همین توی کنم اعتراف میتونم...دخترا

 ،وتینا نازنین هم ارام هم ارا شب هم ازرم هم..درفشان فقط نه یعنی..پاکه دلش چقدر
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 من ازبودن ازرم دونم نمی...پسرابکشن برای خودشون که نبودن دخترای ازاون

 نکرده عادت بودنم به فکرمیکردم وقتی چرا دونم کرده؟نکرده؟نمی عادت درکنارش

 توهم میرفت اخمام

 :بودیم همین تامون6 بلکه من تنها نه..بودم کرده عادت بودنش به واقعا

 میری؟ راه اب توی اینطوری سرمانخوری:داریوش

 باخودم ارودم ،لباس نچ:ازرم

 چی؟ برای!لباس؟:داریوش

 کنیم بازی اب قراره اخه:ازرم

 شد گرد چشام

 نیوردیم لباس ماها..اخه:داریوش

 دخترابودن منظورم من خب:ازرم

 چی جدی؟دیگه:داریوش

 هیچی:ازرم

 دارن پروووتشریف دخترااا بود،کال پرو بود هرچی ولی

 میذاریم؟ فکرکردی واقعا:داریوش

 نگو که انداخت بهم سفهمی اندر عاقل نگاه یه

 چی؟ دیگه:ازرم

 چی؟ دیگه چی:داریوش

 بگیرم؟ اجازه باید بیرون بیام ازاتاقم میخوام بعد به ازاین البد:ازرم
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 تنهایی که بودنمیشه این منظورم..بانمک خانوم..خیرم نه:داریوش

 چرانشه؟...خب:ازرم

 بیاییم تونیم نمی ماها چون:داریوش

 نیوردین؟ لباس مگه:ازرم

 میگم؟ چی دارم ساعتع سه بگین میشه:داریوش

 هتل تو که نمیذارین..میخواد بازی اب دلمون ماها...بخرین برین خب نداره عیب:ازرم

 استخر بریم

 کردم داغ لحظه یه

 بدین؟ انجام میخوایین غلطی چه دیگه:داریوش

 وجدیم خشک لحن ازاین هنگید بچه

 گفتم چیزی یه میشی؟من عصبانی چرا.....چیزی...خب:ازرم

 ها؟ نگی دیگه:داریوش

 میخوام بستنی من حاالبریم..باچ:ازرم

 نمم بازی اب بریم بیان ها بچه بزن زنگ غروب نزدیک االن فقط بریم..چشم:داریوش

 بخرم لباس برم

 لباس بعد بستنی اول باش:ازرم

 باش خودش حرف باید حرف که..دختر این ازدست گرفت خندم

 بفرمایییید چشمممم:داریوش

 میرفرماییم دارم:ازرم
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 بچه نکهبعدازای البته بخوریم بستنی بریم اوردن تشریف دیقه بعدازپنج خانوم بالخر

 امدن ها

 هب بشینم فقط میخواد دلم... انگیزیه دل غروب واقعا....بودیم اب توی افتاب غروب تا

 ...کنم نگاه بخش ارامش غروب این

 :سیزده فصل

 :نازنین

 که یتنهاجای.بود دیگه جای حواسم ولی...میکردم پایین باال تلوزیونو کاناالی داشتم

 گذشت خوش هفته یک این کل بلکه امروز تنها نه واقعا...بود تلوزیون نبود

 ینع یکی که بودم فکر توی..بود خوب خیلی واقعا...ها بچه با اشناییم اول روز ازهمون

 نیبنمش مثال من که شده قایم مبل پشت درفشان دیدم برگشتم وقتی ترسوندتم االغ

 :داره ه*ا*ن*گ رو بچه بده شفاش خدایا

 !درفشان؟:نازی

 شده؟ا چیزی...نانی جانم:باز بانیش درفشان

 بهتربود نازی همون مرض و نانی:نازی

 بهتره نانی تکراری... نه:ارام

 طوفان ساکت تودیگه:درفشان

 پروییی خیلی:ارام

 بگو اتروان به برو بدو اخی:درفشان

 دوباره...بودنااااا شده ساکت تازه خدا ای دنبالش گذاشت ارام درفشان حرف این با

 کردن شروع
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 میزنمتون خودم هم جون به بیوفتین اینطوری دیگه بار یه:تینا

 بزرگ مامان نخور حرص:ودرفشان ارام

 میریزه دندونات نخور حرص جون تینی:شده اویزون ها بچه عین ها نرده از درفشان

 بدم؟ چی باباتو مامان جواب من انوقت

 هاااااااااااا بچه عین ارام،یعنی پشتشم پایین امد خورد سور ها ازنرده بعدم

 دیگه بگیریین اروم دودیقه:ارا شب

 دیگه نمیخواییم نخوررر حرص:درفشان

 ....بود من نوبت درخشان ععع:ارام

 درخشان بگه داره حق داداشم فقط بعدم...درخشان کوفتو اوال:درفشان

 داداشت این با مارو کشتی توام:ارام

 عشقمووووووووووووووووو که ندیدیش:درفشان

 دیدی دور افشینو بدچشم درفشان:ازرم

 زنش بدبخت..زدنه حرف طرز چه این میگه بزنی اونو،هرحرفی بابا کن ولش:درفشان

 پایین امد لیزخورد دوباره ها نرده سر نشست رفت بدم

 امددددددددددددددددددددددممممممممممممممم من هوووو:درفشان

 منچه به سرم فدای:نازی

 چه؟ کی به پس:درفشان

 پیشنهاد یه میگم هااا بچه:تینا

 ضعیفه؟ چیه بنال ها:درفشان
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 درفشان لحن ازاین بودیم هنگ ههممون

 دایی خان بعدم دیدی دور کوروش دایی چشم کلی به درفشان واییی:ارا شب

 کوروش عمو مخصوصا دیدی دور رو همه چشم بد ارا شب میگه راس:ازرم

 ارشاویرخانو

 داد قورت دهنشو اب شیک خیلی درفشان

 ندیدم دور باباییمو چشم اصالم خیرم حاااالااااااااا؟نه چی که:درفشان

 کردیم هنگ زدنش حرف ازتریپ حاال؟فقط شده چی مگه وااا:ارام

 خود عین نمیزنیم حرف اینطوری اصال ماها..همینجاس مشکلم خب:ارا شب

 میکننن توبیخ دوروز تا تو شمابگیم جای به اگه یعی..شماها

 چطوری؟ پدرت بگی میشخ درفشان ولی.دقیقااا:تینا

 جدی جوراییم یه.. میده اهمیت قوانین به خیلی بابایی گفت میشه خب.اوممم:درفشان

.... 

 ببینم عکسشونو میخواد دلم خیلی:ارام

 چطوره؟. مببینی همو خانوادگی عکسای بشینیم..وقته خیلی تاشام..فکری یه اصال:نازی

 عالیههه:ازرم

 لیو دیدیم دیگه هم تاب لب توی همو خانوادگی عکس نشستیم نازی پیشنهاد به

 کجا؟ دونم نمی بودمشون جادیده یه فقط..داشت جذبه درفشان پدر واقعا

 اشناس؟ ها قیافه انقدر چرا...ها بچه:تینا

 چراهاااااا دونم نمی..دقیقااااا:ارا شب

 ببیند اینو..حاالبخی:ازرم
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 وشخ خیلی واقعا...خوردیم شام بیرون رفتیم دنبالموم امدن پسرا عکسا بعدازدیدن

 میگذشت زود خیلی که حیف فقط میگذشت

 اشتیمد سحر نزدیکای تا هتل برگشتیم بعدم هاوایی توی گشتیم رفتیم بعدازشام

 بودیم خواب تاظهر فردا مطمئنم... میزدیم حرف

 ...میگذره خوش خیلی وایییی بگردیم اطرفم جزایر عصربریم فردا شد قرار

 :اتروان

 جزایر بریم بیوفتیم راه 3 ساعت قراربود مثال میشدم کالفه داشتم دیگه واقعا هوف

 که نمیشه وقت روز یه توی همش نه اونم...روبگردیم اطراف

 خاطرهمین به جهان مناطق ازنمناکترین که هونولولو سمت بریم راست یه قرارشد

 بارون عشق که دخترام میاد زیاد بارون

 راه نکشید طول هم دقیقه 5 دخترا خود قول به که ساعت بعدازنیم بالخره

 ماشین تا ه3 معمول طبق نمیشدیم جا ماشین یک توی ههممون ،چون......افتادیم

 هونولولو، سمت به نقشه ازروی کردیم حرکت شدیمو

 نازنین ،اترون ماهیار درفشان،.... بودیم ماشین یه توی باهم ازرم ، ،داریوش ارام منو

 هم خیلی..ماشین یک توی هم تینا ،راتین ارا شاهیار،شب....ماشین یه توی هم

 :بودن افتاده ماهیار درفشان گیر چون میسوخت نازی اترون برای دلم فقط..عالی

 ...نازی اترون برای بگردم الهی هییی:داریوش

 ...خدایی هستم اره:اتروان

 اجیم؟ چشه مگه وا:ارام

 همین...شیطون ذّره یه فقط:ازرم

 ...دراورده همرو پدّر شیطنتش ذّره یه همون خب:داریوش
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 ...میکنید ذّره دو ذّره یه شماها هی.. حاالم خب:ارام

 !میخوام؟ عذر من:اتروان

 !؟..تکرارنشه دیگه:ارام

 ..برم رو رو:اتروان

 بچرخیم؟ جنگل توی بریم پایس کی میگم..بخی اینارو:ازرم

 ؟بگی اینو نه؟که داد اس بهت درفشان االن همین بخورم قسم حاضرم باورکن:اتروان

 !بدم جواب بهش پایین؟باید..توام حاال خب:ازرم

 !نباشیم؟ چرا اره:ارام

 !شرط؟ یه به فقط....قبول باش:داریوش

 چی؟:ازرم

 بودم، موافق باهاش بودم خونده داریوش فکر که منم

 !دیگه؟ افتاد...بخورید جم ما ازبغل باید نه:اتروان

 ...میشم پیاده بغل بزن بزنی؟اصال حرف درست بلدنیستی توهنوز:ارام

 ...ببخشید.. عععع...خب خیلی:اتروان

 نبینما؟ دیگه:ارام

 بود امانت نبود هرچی..کردم قبول ناچاری ازسر

 چشّممممممه خب خیلی:اتروان

 اورین:ارام
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 جای هی روباید ماشین...بود قشنگی جای واقعا... رسیدیم دوساعت یکی از بعد بالخره

 یمن رویش پیاده خود دقیقا میرفتی پیاده رو راه بقیه میکردی پارک پارکینگ توی

 کاری هی گرفتناش عکس این با درفشان مطمئنم من ولی....بیشتربود شایدم ساعت

 ...جهنم به حاالدوربین..میده خودش دست

 ..میومد داشت نم نم بارون چون..داشت گرفتن عکس هم واقعا..نگذریم ازحق ولی

 !چرا؟ دونم نمی...باال بریم نمیذاشتن کوه دم رسییدیم وقتی

 پ:باال ماهارفتیم بود که هرطوری ولی

 !خطرناکه برین نمیشه!)؟Brin did not give up dangerous:نگهبان

 (چراخطرناک؟)?Why dangerous:ماهیار

 ازدست!)ریزش خطر شدید، احتمال!)Chance severe, the risk of loss:نگهبان

 ((دادن

 چیکارکنیم؟ ها بچه:ماهیار

 !حیفه؟ ولی...دونم نمی:شاهیار

 حیفه بنظرمنم:ازرم

 باالنمیریم خیلی خب:اتروان

 اوهم:درفشان

 دیگه؟ خودمون پای همچیش پس خب خیله:ماهیار

 اره:باهم هممون

 ((خودمون پای)؟ نیست، مشکلی)?No problem, if what is our leg:ماهیار

 ((نرین)االب حد از بیش فقط نارین!)Naryn just too high:نگهبان
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 eek:k:ماهیار

 بیسیم داشت هی چرا دونم نمی فقط..باال رفتیم راحت خیلی ترتیب این وبه

 ونخودم هم ماها میکرد صدامون میرد داد هی باال میرفتیم داشتیم که هم وقتی..میزد

 .....چپ علی کوچه به زدیم قشنگ

 :راتین

 عنیی...ایستادن کردنو لطف ها بچه گرفتن وعکس روی پیاده ساعت بعدازیک بالخره

 ...نمیذارم زندشون برسه درفشان ماهیارو این به دستم من

 اینجا تا مارو داشتن کل باهم دوتا این چون ولی.. بالنیایم خیلی قراربود مثال

 کل گرفتن سرعکس کی اخه خدا وای... بودن وارام اتروان دوتا بدترازاین..کشوندن

 میندازه؟

 کتک یعنی..میندازن عکس بیشتر کدومشون راه توی ببین میخواستن

 خداااا واییی میگشتن خرگوش دنبال داشتن..دیگه جور یه ازرم داریوش...میخوان

 خها میگشتن ها مورچه لونه دنبال داشتن م واترون نازی...میترکید داشت پااااااااممم

 ورچهم لونه اخه بگه اسگل دوتا این به بیاد یکی اخه..که نیس دوتا یکی من بدبختی

 شب، میکردیم بازی هپ داشتیم چون باال امدیم ادم بچه مثل تینا منو کجاس؟فقط

 ییای میگشتن اسمون توی عقاب دنبال داشتن مرخص اصال هییچی که شاهیارم اراو

 :خداااااااااااااااااااااااااااااا

 میگره بارون االن..میشنید چقدر اه:درفشان

 ... بهتر:شاهیار

 میخوریم سرما میشیم بهتر؟خیس کجا:ارا شب

 دارم قبول اینم:شاهیار
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 بودی لوس ازبچگیتم..شدناشه خیس این به اصلش:درفشان

 ...یدونه حتی نیس ها بچه اه...دارم قبول اینم:شاهیار

 دیدی؟ منم یای توبچگی مگه:ارا شب

 لدنبا ابری اسمون توی داشتن باالبود سرشون کال شاهیار اراو شب که بگم اینم

 خداااااا...عقاب بابچه میگشتن عقاب

 میگه راس میگه راس:شاهیار

 ناروای...میگه راس...میگی درسته...باش باش بگی دیگه بار یه شاهیار یعنی:ماهیار

 میزنمت خودم بگی

 دعوااااااااااااااااااااا جوووون اخ واییییییییییییییی:درفشان

 نچ نچ میبینی.. نیوردم شانس داییم ازدختر یعنی

 چیزی؟ یه هااااااااااااااا بچه:ارام

 ....بگیر توعکستو:تینا

 بینی نمی..میگرم دارم کوفته:ارام

 میخوره بهم ژستم هیس:اتروان

 اراممم جانم بخی اینارو حاال:درفشان

 تنها؟ مااینجاییم فقط کردین دقت میگم....درفشانم فداتشم الهی:ارام

 ای کردی فکر تنهایی گفتی شد خب ولی....شی فدام وظبفته اونکه خب:درفشان

 کرد؟ کمکت اتروانم

 !درفشان؟:اتروان

 خاننننن اتروان به به
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 ارام میگه راس...دیگه بسه:اتروان

 میگه دولوخ فکرکردیم:درفشان

 پامیشماااا درفشان:اتروان

 بزنی؟ حرف باید دختر بایه چطوری نگرفتی یاد هنوز..اتروان که واقعا:ارام

 نیس بشو ادم کال این اجی کن ولش:ارا شب

 میکنم ادمش من ولی...دقیقا:ارام

 ؟ قول:اتروان

 قول:ارام

 :ازرم

 ازنم دیگه ودب گرفته بارونم..باالتر بریم گرفتیم تصمیم ها بچه گیری ورای پیشنهاد به

 ور سکوت اون که صداهایی تنها...وساکت بود تاریک جنگلم...نبود خبری بارون نم

 ویماهار رفتن وراه.. جنگل توی باد صدای یکی..بود برق رعدو صدای یکی میشکست

 یاب کوتاه ماها ولی...میشد شنیده زوزه صدای هم ازدور نمونه ناگفته که برگها شاخو

 :نبودیم

 !برگردیم بیایین..هااااا بچه میگم.....میگم....می:درفشان

 ..هستم:ارا شب

 شیهگو...میشه تاریک داره هوام جنگل..نیست چیزی..دیگه نشید ضدحال ععع:شاهیار

 ..نیست خاصی چیز وگرنه..همین..شده تموم باطریش منم

 میزنم شماهارو من بشه چیزیمون اگه یعنی:درفشان

 ...میزنیم تورو ماهم باش:ماهیار
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 میکنی؟ بودن بانمک احساس االن خیلی:درفشان

 هستم...کنم احساس نیست نیازی:ماهیار

 سقف به اعتماد...هستم جات من برو گفتی خودشیفته به یعنی:درفشان

 ...گرفتی منم جای درضمن...روگرفتی خودشیفته جای تو فعالکه:ماهیار

 ماهیار نمکی بی خیلی....خندیدم وای وای:.درفشان

 بانمکم هم خیلی بعدم....هست که همینی:ماهیار

 بانمکی میکنی احساس که اینجاست مشکل دیگه نه:درفشان

 ...گقتی شد خوب:ماهیار

 .....بودی کرده گیر خودت گمراهی توی گفتم نمی اگه اره:درفشان

 رقب رعدو صدای این..باشننننن داشته کل کل باید هرشرایطی توی دوتا این یعنی

 ..قشنگه خیلییی نگذریم ازحق ولی..نمیشه ساکت که هم لعنتی

 بگیریم؟ عکس پایس کی میگم..هاااا بچه..بچ:ازرم

 خواهش بخی ازرم:اتروان

 بخی دیگه اینجارو....هستم:ارام

 نیست؟ سردتون شماها میگم ها بچه خدااااا وای:تینا

 ازاین تاحاال.. اتروان ایوال بابا.. ارام به داد دراورد سویشرتشو اتروان موقع همون

 ...بود کارنکرده

 نداریم داری مریض حوصله... دورت بنداز اینو بیا:اتروان

 ادمو؟ بزنی جوری یه همیشه توباید:ارام
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 ...نیست قهرکردن جای اینجا ببخشید خانوم لوس خب خیلی:اتروان

 قهرکنم باهات بنداز یادم هتل رفتیم پس باش:ارام

 نشستیم بودیم که جایی همون هممون که خنده زیر زدیم همچین یعنی

 کنیم؟ بازی پایین میگم ها بچه..ارام بده خیرت خدا اخییششش:درفشان

 ..بعد هتل رفتیم...بخیال درفشان:داریوش

 میشه تموم شارژش داره منم گوشی بگم فقط...بابا خب خیلی:درفشان

 !سوال؟ یه..ها بچه میگم:راتین

 !بپرس؟ هوم:اترون

 کدوممون هیچ که کرد جالبی بعدسوال تکون خودشو اول بلندشد ازجاش راتین

 نبودیم پاسخگو

 کجاییم؟ مادقیقا االن میگم:راتین

 گفتی؟ اگه دونم نمی:شد بلند ازجاش درفشانم

 باشیم؟ نکرده گم راه...میگم جدی خانوم مزه بی:راتین

 ازترس میکنم سکته دارم همینطوریش من...خواهش نه وای:نازی

 ..خداییی منم:درفشان

 شد؟ چی..بودی نترس کال شماکه...اخیی:ماهیار

 میکنه فرق این پرو بچه:درفشان

 فرقی؟ چه:ماهیار

 !دیگه بس:اتروان
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 8 نزدیکایی ساعت..برگردیم؟ نیس بهتر میگم ها بچه:اترون

 باال؟ بودیم امده انقدر واقعا یعنی.. کردیم تعجب واقعا

 هچول چاله همش دقیقا...شدیم راه بودن خراب متوجه تازه بودیم که برگشت راه توی

 ...شدیدترمیشد هرلحظه هم بارون..ازاب پره..بود

 کشیدیم بنفش جیغ چندباری یه ازترس واقعا....هیچی دیگه که برقم رعدو صدای

 پسرن خب..بودن دارتر خود پسرا واقعا ولی

 این مدون نمی اصال..شدید خیلی سرپایین یه توی افتادیم که.. میرفتیم داشتیم

 نشدیم؟ یامامتوجش بودازقبل؟ سرپایینی

  نیست نفرمون یه کردیم احساس که میرفتیم داشتیم

 :ارا شب

 تمدونس نمی فقط.... شدیم ها ازبچه یکی نبود متوجه که پایین میرفتیم داشتیم

 نگاه رو پشتش هم کسی هیچ پایین میرفتیم داشتیم فقط کدوممونه؟چون

 :نیست اجیم دیدم ها بچه سمت برگشتم وقتی..نمیکرد

 کو؟ درفشان ها بچه:ارا شب

 !بامابود؟ االن:اتروان

 !!؟....نیست االن خب:ارام

 .!کنیم پیداش مابریم صبرکنید همینجا دخترا:داریوش

 !میایم؟ ماهم خیرم نه:ازرم

 نکنید بازی لج:شاهیار

 ...بیان دوتاشون اتفاقا نه:ماهیار
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 ارام،تینا منو.... داریوش و اتروان ماهیار، دنبال رفتن وازرم نازی بود هرطوری

 فقط..میگشتن رو اطراف اون داشتن هم اترون،راتین،داریوش..موندیم

 صدای بااون جنگل ناک وحشت تاریک اون توی داشتیم قوه چراغ..خداروشکر

 شدیدترازقبل هرلحظه که بارونی بااون...درختا الی میپیچد که باد وحشتناک

 به ولی..رعدوبرق یه بار یه هردودیقه...دارند خود جای دیگه که برقاهم رعدو...ازبود

 یندرع...بودم ندیده اینطوری برق رعدو تاحاال..بود هم قشنگ بودنش غیرازوحشتناک

 نای توی میدونم چون..بودم درفشان نگران خیلی فقط..بود قشنگ بودن ترسناک

 ..نمیگره عکس شرایط

 :میومد میکردن صدا رو درفشان که ها بچه داد صدای

 دررفششااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان:اتروان

 هوووووووووووووووووووووووووویییییییییییی درفشاااااااااااااااانننننن:ماهیار

 کجاااااااااااااااااییییییییییییییییییییییی؟ درفشااااااااااااااااااان:داریوش

 همراه برق رعدو باصدای ماهیار داد صدای که میگشتن داشتن دیقه پنج دقیقا

 هازریش دارن انگار میخوردن تکون بدجور درختا چون ماهابود جیغ صدای بعدم..شد

 بود افتاده اتفاق برام بود؟تاحاال شده اینطوری اندفعه چرا دونم نمی..میشن قطع

 ..نبود یکی این مثل کدومشون هیچ باشم جنگل توی زیربارون

 :پیشمون امدن داریوش و اترون ما جیغ ازصدای

 شده؟ خیره؟چی چه:داریوش

 میشن کنده دارن انگار.. انگار درختاا.....درخت....درخ:ارا شب

 افتاده؟ براش اتفاقی پس؟نکنه کوش درفشان:ارام

 نیوفتاده براش اتفاقی مطمئنم.. نه:اترون
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 :کردن پیدا رو درفشان که امد ها بچه صدای موقع همون دقیقا

 تونه مین بدوییییییییینننننننن نازی ازرم...کردم پیداش..اینجاس بیایین ها بچه:ماهیار

 بره راه

 امده؟ سراجیم بالیی چه یعنی خدا وایی...میگفت باال باولوم داشت اینارو همه

 ونازی ازرم کمک به درفشان بود قرن یک اندازه ماها برای که دیقه بعدازچند

 :خورده پیچ پاش حتما بره راه تونست نمی من خداییی وای..امده

 رت سریع باید خورده پیچ پاش میومدیم داشتیم... کردم پیداش درخت زیر:ماهیار

 پایین بدنش دمای پایین بریم

 میایم سرشون پشت ماهم جلوتر برن دحترا خب خیلی:شاهیار

 پیداکردم راهو.. طرف ازاین بیایین ها بچه:راتین

 احساس میخورد بهم داشت حالم واقعا....پیداکردیم رو راه رفتن راه بعدازکلی بالخره

 رسیمتاب هابریم بابچه راهو این باید میدونستم فقط..بود بد خیلی...دارم تب میکردم

 میشد تربیش بیداد دادو صدای ترمیرفتیم پایین هرچی فقط...هتل بعدازاونم ماشینا به

 ....:مامیگشتن دنبال داشتن انگار

 خبرپایین؟ چه:تینا

 !دونم؟ نمی.ما دنبال امدن انگار...تر پایین بریم باید:راتین

 خواهش..بده همه حال االن میدونم ها بچه باشین مواظب ترخدا فقط:شاهیار

 ..فقط بریم خب خیلی:درفشان

 داری؟ درد:ماهیار

 بیام راه خودم بتونم هست درحدی..خیلی نه:درفشان
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 نکرده الزم خیر نه:باهم واتروان ماهیاروداریوش

 میکنیم ماکمکت بیا راه توفقط:ازرم

 !میزنید؟ چرا خب خیلی:درفشان

 سعی...نمیاره خودش روی به ولی داره درد میدونم..بهترازخودش میشناسم درفشانو

 بهترشه هممون حال ذره یه.. کنه عوض بحثو جوری یه داره ام

 دیدیم که..االترب بریم گرفتیم تصمیم ها بچه با که همونجایی میرسیدیم داشتیم تقریبا

 اسمای دارن دیدم کردم دقت وقتی..میگردن چیزی دنبال قوه چراغ با نفردارن چند

 :کرد پیدا مارو یکشون میگن،که ماهارو

 شد پیداشون..ایناهاشن اینجااان:نگهبان

 میخورد بهش بود بینشون هم اقایی یه...طرف اون امدن نفر چند نگهبان بعدازحرف

 :بود اینا بابا همسن..باشه 45، 40

 کجایین؟ شماها هست معلوم:اقا همون

 سرمون زد داد همچین

 بودیم باال...با:اتروان

 شده؟ یچ پاش درفشان..ببینم پایین برین سریع..شماها کردین بیجا خیلی:اقا همون

 (دیگه؟ نوشتم درست)الخالق جلل!میدونست؟ ازکجا رو اسمامون جانم

 ...ببینم پایین برید نکنید نگاه منو بربر:اقا همون

 شاخ میددیم که ازچیزی.. پایین رفتیم اقا اون نگهباناو کمک به بعدم

 چیکارکردیم؟ مگه..خداا وای بودن همه پلیس...نشانی اتش..ابوالنس..دراوردیم
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 پیچ پام فکرکنم هم راه توی..روهم میرفت داشت چشام نداتشم طاقت واقعا دیقه

 ... .نشدم متوجه دیگه هیچی ماشین به رسیدیم وقتی فقط...میکرد درد چون خورده

 ارا بش و درفشان ازحال بعدازاینکه کردیم که کاری اولین بیمارستان رسیدیم وقتی

 .دران ازنگرانی تا اینا بابا به زدم زنگ..برق به زدیم رو گوشیامون شدیم مطمئن

 نماشی توی بردش امد برانکارد بعدم... رفت ازهوش ماشین نزدیک باال ازتب ارا شب

 امدیم، بیمارستان تا ماخودمون بعدازاون.. ابوالنس

 پیچ پاش اراهم شب.. میگرفت گچ باید خاطرهمین به بود رفته در پاش درفشان

 بودم هنشست گوشیم پیش بیمارستان صندلیای روی..پایین بود امده تبشم خورده

 االب اون:میگفت کرد پیدامون که اقاه رفتیم؟همون باال اون تا امروز چرا..فکر تو رفتم

 بارونی؟ شب به برسه چه خطرناکه روزهم توی

 یگهد اتفاق هزاااااااااررر یک اگه.. کردیم؟اگه پیدانمی درفشانو اگه...میشدم خل داشتم

 میوفتاد؟

 واقعا ازدرد میپچید خودش به داشت بود درخت یه زیر پیداکردم رو درفشان وقتی

 هی باید میشدم خل داشتم..داشت تب حال درهمین پایین بدنش دمای..بدبود حالش

 هاروصدازدم بعدبچه روش انداختم کتمو اول همین خاطر به... موقع اون میکردم کاری

 :امد اقا همون که بودم فکر توی....کمکش امدن ازرم و نازی که

 تهرانی؟ فکرمیکنی؟ماهیار چی به:اقاه

 میدونم چه باباایناس ازدوستای یکی دیگه؟شاید کیه این بودم هنگ

 میدونید؟ ازکجا مارو اسمای بدونم میشه:ماهیار
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 دوست وهمینطور..پدرت نزدیک ازدوستای یکی...فرهستم اذین من:اقاه

 دوست باهم هاتون خانوده دقیقا چون میشناسم رو همطون دقیقا...خانوداگی

 خبرندارین شماها ولی..هستن

 شد پیداشون اینا اتروان هم موقع همون چی؟ یعنی..بودم هنک

 اونجاییم؟ ما میدونستید ازکجا شما:اتروان

 عدشب اونام..برین کجامیخوایین ومیگید پدارتون به میزنید زنگ که شماها:فر اذین

 اتونپ میذاشتم عمرا بودم رسیده زودتر دیقه پنج دقیقا که..میزنن زنگ من به سریع

 ...باال بذارید

 ..گذاشته نگهبانه اون اخه:داریوش

 سریع.کردین خودتون عالفو شهرو یه که..باشماها..کرد بیجا نگهبان اون:فر اذین

 خوبین بگین خونه به بزنید زنگ

 ...زدیم زنگ هممون االن:شاهیار

 ..شارژ به زدم وقتی زدم زنگ باگوشیم منم:ماهیار

 ..برگردین باید بدین ادامه اینطوری میخوایین اگه گفت بابا.فقط:اتروان

 گفت همینو دقیقا باباهم چون نکردم تعجب

 بمونیم میزارن محافظ شرط به فقطم...دقیقا اوهوم:ماهیار

 ریازپدا من که ازشناختی چون..کنید قبول..بمونید میخواد دلتون واقعا اگه:فر اذین

 میبرنتون بسته کت میان پامیشن خودشن دارم شماها

 میگیم بهشون...هتل بریم بهترشه ها بچه حال:اترون

 میکنم همراهیتون تاهتل مرخصن ها بچه:فر اذین
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 ولینا هتل رفتیم وقتی..فر اذین اقای همراه به هتل رفتیم ها بچه ترخیص بعدازکارای

 ...گرفتیم دوش رفتیم نوبت به هممون بودم این کردیم کاری

 وبتین باید چون..چسبید دوشش واقعا ولی بیشنیم تونستیم بالخره بعدازدوساعت

 داره حموم دوتا که این با کشید طول میرفتیم

 ازگشنگی میمرم دارم شام بریم پاشین:راتین

 بریم میگه راس:شاهیار

 بت چون...بیان بتونن ارا شب و درفشان میدونستم بعید...دخترا دنبال رفتیم اول

 هرکدوممون دقیقا چون.... بودیم شده مریض هممون دوتا غیرازاین به ولی...داشتن

 خدااا هیی داشتیم باال بلند نسخه یه

 .:گذاشتیم درمییون ها بچه با موضوع...بخوریم شام رفتیم وقتی

 ...بامحافظ...که رهبهت اینطوری اتفاقا:درفشان

 نکنیم قبول کاری چه....اجی با حق:نازی

 گفتن همینو فرهم اذین اقای دقیقا:اتروان

 فرکیه؟ اذین اقای:تینا

 خاطرهمین به خانوداگی ودوست..ابناس بابا دوست..پیداکرد مارو اقاکه همون:ماهیار

 رومیشناسه هممون

 دیگه؟ چیز یه ها بچه... دقیقا:شاهیار

 چیییییی؟:باهم همشون

 هستیم؟ خانوداگی دوست باهم هممون جورایی یه میدونستید:شاهیار

 خبرنداریم؟ خودمون بعدچرا:درفشان
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 اون کنیم شرکت اگرم یا کنیم نمی شرکت مجالس توی خاطراینکه به حتما:داریوش

 هموببنی که نیست یکی

 توی ینیمبش بعدبیایین بزنید اینا بابا به زنگ یه شماها ها بچه میگم....دقیقا: ارا شب

 بزنیم نسکافه محوطه

 هستم:شاهیار

 رایب بفرستن رو نفر فرچند اذین اقای قرارشد.. شد راحت اینا بابا خیال بعدازاینکه

 ..محافظت

 :درفشان

 به داشتم..نمیبرد خوابم من ولی.بودن خواب همه بود شب...بودم ایستاده بالکن توی

 د؟میش چی بود نکرده ماهیارپیدام اگه دونم نمی..فکرمیکردم افتاد امروز که اتفاقی

 بدی بچه بنظرم ولی...دارم کل کل باهاش همیشه اینکه با

 هوف داره حق گردنم به االن جورایی یه ولی...هرچندپرووووو..نیست

 مهمونیا؟توی توی بودم ندیده ماهیارو هیچوقت چرا..شام موقع به شد کشیده فکرم

 نبوده یکی اون بوده یکیمون هروقت ها بچه قول به شاید چرا دونم مراسما؟نمی

 وایی.. سال؟هوف همه میشه؟این مگه ولی...نبود یاحواسمون ببینیم دیگرو هم نشده یا

 قتیو ماکجاییم که بگن فر اذین اقای به باید بابااینا چرا!ذهنمه؟ توی سوال چقدر خدا

 که هم همین خاطر به...عصبانی هم بود حالمون نگران هم میزدم حرف بابا با داشتم

 توی... برامون بفرسته محافظ فر اذین اقای که کردیم قبول کنیم راحت رو خیالشون

 بولق بابااینا خاطر همین به بگیم بهش داشتیم کاری یا هرمشکلی ونیم دوماه این

 ...بمونیم که کردن

 چرابیداری؟:ارام
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 نمیبره خوابم:درفشان

 فکرمیکنی؟ چی به داری..منم:ارام

 امروز مخصوصا...چی همه به:درفشان

 کرد رحم بهمون خداخیلی نزن حرفشم وایی:ارام

 ارام میگم..دقیقا:درفشان

 هوم:ارام

 ندیدم؟ مهمونیا مجالسو توی تور تاحااال من چرا:درفشان

 چرا؟ میگیااااا راس:ارام

 بگو منم به فهمیدی..واال دونم نمی:درفشان

 چرا؟ میگیاااااا راس:ارام

 بگو منم به فهمیدی....واال دونم نمی:درفشان

 ندیدی؟ رو ماهیار تاحاال تو یعنی درفشان میگم:ارام

 رو ای موجودخودشیفته همچین یه چرا که درتعجبم خودمم...باورکن نه:درفشان

 دیردیدم

 دارین؟ باهم نستی چه دونی نمی..عجیبه خیلی خدایی اره:ارام

 خانوادگی دوست دیگه گفت خودش...ارام وا:درفشان

 یکیه؟ فامیلیاشون خانوداگی دوستای کل عقل اخه:ارام

 فرداکجابریم؟..ایناروبخی حاال...حرفیه اینم:درفشان

 بیایی؟ راه میخوای پات توبااین واقعا یعنی:ارام
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 همین رفته در فقط..چالقم انگار پات این با همچین:درفشان

 خوبی؟دردنداری؟ االن:ارام

 بهتری؟ تو...نه من:درفشان

 اره:ارام

 بود قشنگ خیلیییی...گذشت خوش خیلی نگذریم ازحق ولی:درفشان

 ترسناک والبته قشنگ:ارام

 بود زانگی هیجان خیلی وای...بود شده فیلما این عین..دیگه بود خوب همینش:درفشان

 |:بود شده پوکرفیس عین قیافش میکرد نگاهم داشت فقط

 دوس هیجان من منچه به خب

 !افرین بروالالکن گلم میاد خوابت...درفشانی میگم:ارام

 داره؟ خوابالودگی به ربطی چه هیجان میکنی؟بعدم خر بچه داری مگه:درفشان

 میگی هذیون داری چون..داره ربط:ارام

 ینافش میخواستم که باری یه ولی..نشه باورت شاید..گفتم جدی من خل وا:درفشان

 نیم ات بدبخت زدم شیپور همچین بالسرش دستم گرفتم شیپورا ازاین کنم روبیدار

 ...بود هنگ ساعت

 نمیگی؟ که جدی:بود شده گرد چشاش ارام

 میگم جدی هم خیلی اتفاقا نه:درفشان

 احیانآ؟ نداشت کاریت بعد:ارام

 نیگرد پس دوتا اخرشم میکرد دنبالم داشتم چی مثل بعدش داشت کار چرا:درفشان

 افتادم خوردن ه..گ به رسما..داد قلقلکم جونم به افتاد بعدم خوردم ازش محکم
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 عزیزم حقته خب:ارام

 کجاست؟ جالبش بعدمیدونی:درفشان

 چی؟کجاست؟ نه:ارام

 سبکه خیلی دستش میکنه احساس اینکه:درفشان

 دوتان که بگم چی من داری داداش دونه یه تو بازخوبه همینن همشون:ارام

 سرمیکنی؟ چطوری بگردم الهی وای:درفشان

 میدن اورد جور یه هرکدومشون..سختی به:ارام

 دارم دوسشون خیلی حال این با ولی:ارام

 دالم دوشش داداجیمو خیلی منم خب:درفشان

 بخوابیم؟ بریم:ارام

 بریم اره:درفشان

 کنم؟ بیایی؟یاکمکت راه میتونی:ارام

 خوش شبت بخواب برو گلم برو میخوابم پایین من اجی نه:درفشان

 خوش شبت س*و*ب:ارام

 عادت ولی پام این با بود سخت هرچند خوابیدم جام توی رفتم ارام رفتن بعداز

 میزدم حرف اینا مامان با داشتم وقتی..باش گچ توی باید هفته یک گفت دکتر..میکردم

 لمد بگردمممم داداشم دور الهی. پیشمون بیان میخواستن واذین افشین گفت مامان

 هیییی..شده ذره یه براش

 خالیه جاش چقدر

 برد خوابم... شده تنگ براش دلم چقدر که فکرمیکردم این به داشتم
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 ادقیق امروز...ساحل لب بریم بود قرار که...بیدارشدم ازخواب ها بچه صدای با صبحم

 عادت ماهیار بودن به هنوز من ولی..دوهفته میشه داره خداااا وای...بود شنبه سه

 . داشتم

 :کیارش

 مونهم من فقط نه..کنم تحمل تونستم نمی دیگه... بودیم جمع اقابزرگ خونه هممون

 دارن گفت زنگ اتروان ازوقتی دقیقا.نداشتیم خبری هیچ ها ازبچه میشد چندساعتی...

 اریا به زدم زنگ..کجا میرن

 ازهیچ خبری هیچ ولی هست حواسش خودش گفت اونم هاکجان بچه گفتم بهش

 ....نیست کدوم

 نشد؟ خبری داداش:کتایون

 باهشونه اریا نباش نگران...نه:همایون

 بودم ننشسته اینجا االن من نبودکه باهشون فر اذین اگه:هاله

 چیکارکنم دونم نمی نیست دلم تو دل...جون هاله میگه راس:باران داداش زن

 راننگ شما فقط ها بچه پیش میریم اذین با امشب همین خودم من..من مامان:افشین

 نباش

 یشترب درجش جورایی یه البته خرابه خودمون عین اذین افشینو کله میدونستم خوب

 براشون تهران توی...میزارینشون محافظ بدون اخر دفعه فقط...نکرده الزم:مامان

 گذاشتین محافظ

 میزارم محافظم براشون... باشماست حق:اقابزرگ

 جنگل کوه به چه اینارو اخه:اردشیر
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 دبای بگیرم دستمون کنم چه کنم چه کاسه که نمیشه..افتاد که اتفاقی:کوروش

 صبرکنیم

 گوشیامون بعدازاون..خونه تلفن اول...خورد زنگ تلفن کوروش حرف بعدازاین دقیقا

 بود خوب حالشون..بودن ها بچه...خوردن زنگ کردبه شروع بودکه

 اشتند همشون شاهیار فقط نه البته میکرد روپنهون چی داشت شاهیار دونم نمی فقط

 کرد راضی رو اترون هرجوربود همایون...میکردن روپنهون چیزی یه

 خورده پیچ پاش درفشانم...نبود الکی هامون دلشوره...شد چی بده توضیح که

 نگز دیقه به دیقه میشدیم خل داشتیم واقعا یعنی....بود رفته ازهوش ارام شب..بود

 بهتر حالشون شدیم ومطمئن...زدیم حرف ها بچه باخود اینکه تا..میزدیم

 یوقت...شد راحت هممون خیال اریا باحضور...گذاشتیم محافظ براشون بود هرجور ولی

 حالمون کردیم برقرار تصویری وتماس فرستادن عکس ازخودشون ها بچه که هم

 کردن قبول که...محافظ اونم داشت شرط یه فقط موندشون ولی..بهترشد

 :تینا

 روی ارا شب و درفشان....میکردم نگاه دریا به داشتم بودم نشسته ساحل لب

 کنن جمع صدف بودن رفته هم نازی و ارام ازرمو...بودن نشسته دریا کنار صندالیی

 یصندالی همون روی وشاهیارهم اترون....بخوریم بگیرن چیز یه رفتن ماهیار با اتروان

 یشباگوش میزد قدم داشت هم داریوش..میکردن بازی یاگوشیاشون داشتن دریا کنار

 بیاره کالهشو ماشین ازتوی بود رفته..راتین....میزد حرف

 روز هس یعنی بود شنبه سه امروز....فکرمیکردم چندوقته این به داشتم فکربودم توی

 هفته سه میشه دیگه روز چهار میشه تموم دوهفته دیگه

 نماما برای دلم...بودن پرو همشون نباشه هرچی ولی...نبود بدی پسر راتین بنظرم

 دش برطرف جورایی یه گفت میشه تصویری تماس بااون ولی..بود شده تنگ اینا
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 نمیشه....بودن تهرانی اقای خونه باباهامون مامان همه... بود جالب خیلی چیزی یه

 ندیدیم دیگرو هم تاحااااااااااالاااااااااا چرا سردربیاریم باید

 :هوا مترپریدم ده یکی باصدای که بودم غرق افکارم توی

 بشینم؟ هست اجازه:راتین

 بشین اهوم:تینا

 فکرمیکردی؟ چی به داشتی...ترسوندمت ببخشین:راتین

 تا اماه چرا که فکرمیکردم این به...میکردم فکر دوهفته این به داشتم...خواهش:تینا

 ندیدیم دیگرو هم حاال

 میگم بهت من:داریوش

 امدن ازکجا اینا خدااا وای

 میایین خبرمییدین:تینا

 بشینم میخوام بشنید جمع..امدیم ما خبر تق تق:درفشان

 کرد مجبورمون چون کشیدیم راحت نفس یه هممون نشست درفشان بعدازاینکه

 نشت بعدحخودش شیم بلند هممون

 پرویییی؟ خیلی میدونستی:شاهیار

 بردین پرو هرچی رو شماپسرا ولی..میدونم اره:درفشان

 هستیم جات ما برو گفتن پا سنگ به واال اره:ارام

 حرفا؟ ازاین بلدی توام اخییی:ماهیار

 بلدی تو فقط نه:درفشان

 ...بلدم من که معلوم:ماهیار
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 بگی؟ چی چی؟میخوایی که االن:درفشان

 ....بگم نمیخوام خواصی چیز:ماهیار

 میزنی؟ حرف انقدر چرا پس:درفشان

 فضولی؟ میخود دلم:ماهیار

 کنجکاو نه فضول:درفشان

 پای جلوی گرفت رو عصاش درفشان ردشه امد..بود ایستاده سرپا همونطور ماهیار

 شاالااپ اب تو رفت باسر نبودد حواسش که اونم ماهیار

 ابه تر طرف اون کوچولو یه یعنی.بودیم نشسته اب نزدیکای دقیقا ما اخه

 فضول نگی دیگه توباشی تا:درفشان

 میکردم ادمت وگرنه توگچه پات حیف فقط... حیف:ماهیار

 کشت پیش بقیه کن ادم خودتو تواول:درفشان

 سرمانخوردی تا کن عوض لباساتو برو داداش:اتروان

 داری؟ لباس اخیییی:درفشان

 توچه؟ به ندارم فرض به:ماهیار

 بخر لباس برو بدی سرمامووون ازاینکه قبال بگم میخواستم هیچی:درفشان

 سرمانخوری

 امردیگه؟:ماهیار

 بگم داشتم دیگه امر باشه همراهت خودکار دفترو یه:درفشان

 ...یعن:ماهیار
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 ...خواهش دیگه بس:راتین

 ...بیا کن عوض لباساتو برو توام ماهیار:داریوش

  خوراکیا خوردن به کردیم شروع...امد کرد عوض رو لباساش رفت ماهیار

 :اترون

 روزمون هر کار....گرفتن گچ و رفت در درفشان پای ازوقتی دقیقا.. بود جمعه امروز

 ...دمش خسته رفتم ساحل لب که انقدر یعنی..تاصبح ازشب ساحل لب بریم بود این

 موج و اسکی جت حق کسی هیچ درفشان پای خاطر به...قشنگ اقیانوس واقعا ولی

 یه مبخوای کدوممون یه بود کافی قط یعنی نمیذاششت درفشان چون..نداشت سواری

 ..میکرد کچلمون رسما کنیم کاری همچین

 من..بزارن دخترا این اگه کنیم استراحت میخوایم هتل توی ها بچه پیشنهاد به امروزم

 نیست؟ تلفن اینا اتاق توی مگه دونم نم

 هم طرفی ازیه ببرن؟البته خوراکی شاپ ازکافی براشون بزنیم زنگ میگن ما به که

 بیارن خودمونن برای میگفتیم چون...بود خوب

 میکپی؟ چقدر..اترون اه:راتین

 بدم؟ چی باباشو و ننه جواب کردن؟هیییی چیزخورش نکنه.. هییی:ماهیار

 ترمیشه اضافه قشنگت اخالقای به روزداره به توروز ماهیار:شاهیار

 زدنه؟ حرف طرز چه این..بودی ادم بودی بچه...شاهیار میگه راس:داریوش

 !میکنه؟ فرقی چه..باباش مامان...که شمادوتام خب خیلی:ماهیار

 نگو بزرگترا جلو اینو فقط....نداره فرقی هیچی:راتین
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 یزونماو اریب حالت به ازسقف بابا سیرشدم؟؟خود ازجونم مگه بچه ههییییییی:ماهیار

 برسه بزرگترا به خبر ازاینکه قبل..میکنه

 داداشمم عاشق یعنی

 کی؟ دقیقا یعنی:اتروان

 دیگه اقابزرگ:ماهیار

 ماازخونه هرچی..بود تهرانی که فامیلیش....کردیم سکوت هممون لحظه یه یعنی

 ماهانیست به ربط بی این مطمئنم من..میکرد تایید این میگفتیم اقابزرگ

 مشه؟ چی بفهمن جدی؟اقابزرگ:اتروان

 هاااا میدونه خودش حاالخوبه:ماهیار

 تموم..چیه نصبتت بگو ادم بچه مثل...ببینم:اترون

 هیچ راچ دونم نمی فقط..میگفتم بهت میدونستم اگه....دونم نمی خودمم باورکن:ماهیار

 بودم پالس اونجا بیشتروقتا من چون ندیدیم دیگرو هم وقت

 وموند متر ده دهنمون

 ندیدیمت؟ ماها چرا پس:اترون

 ...دیگه میگم همینو منم خوب:ماهیار

 اونجابودیم همش شاهیار ماهیارو منو میگه راس:داریوش

 بود هنگ امونمخ واقعا دیگه یعنی

 لک تابم لب توی چیه؟من قضیه بفهمیم باید نداره راه دیگه اصال...نمیشه:راتین

 دارم رو تهرانی خاندان عکسای

 نبود هم بدفکری
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 دخترابیان بگم صبرکنید: داریوش

 بیارن وبیسکویت چایی بگم منم پس باش:اتروان

 امد چایی هم موقع همون دقیقا...امدن دختر دیقه بعدازپنج

 چیه؟ قضیه خب:ازرم

 کردن ماموافقت بانظر اونا..کردیم تعریف روبراشون چی همه بعدازاینکه

 ازچه ضیهق بگن بهمون....واتوساوشبنم واذین افشین به بزنیم زنگ میگم من:درفشان

 قراره

 داداشای که ام واذین افشین راتین خواهر که هم اتوسا بود ارا شب خواهره شبنم

 ازرم درفشان

 هستم:داریوش

 خوبنااااااا بهادرم عمادو البته...هستن گزینه بهترین چهارتا این دقیقا:درفشان

 شبنم همسر وبهادر بود همسراتوسا عمادو

 باهمن که همشون کل عقل اخه:ازرم

 میدونستم خودم ایشش:درفشان

 بزنم؟ خودم زنی نمی زنگ:ماهیار

 بزنی؟ زنگ من داداش به میخوای..روشن چشمم:درفشان

 بعد خبره چه ببینیم بزارین..میکنم خواهش بس:شاهیار

 دفعه یه همین:ماهیار و درفشان

 روی گذاشت که داد جواب تابوق بعدازسه دقیقا...اذین گوشی به زد زنگ ازرم بعد

 :اسپیکر
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 کردی؟ ازداداشت یادی شده چی!خودم خواهرکوچولو به سالم به:اذین

 خوبی؟ داداجی سالم:ازرم

 بچن مگه بزن حرف ادم مثل تونن نمی یعنی

 بزنی؟ حرف ادم مثل خوای تونمی!سالم علیک:اذین

 قهرمیکنمااااااا بدی خیلی ععع:ازرم

 گذاشته اسپیکر روی رو گوشیش اذین که شدیم متوجه امد افشین صدای وقتی

 دردسریاااااا دنبال توهم اذین:افشین

 ..ساکت تویکی:اذین

 من خواهرورجک ببخشین:اذین

 خواهش:ازرم

 ریسهههههه...اذذذذیییییینننننن..میزنید حرف ر چقد اهههه:درفشان

 رسهمی خدمتش به باکوسن خاطر همین به اونم ریسه میگه اذین به درفشان همیشه

 نمیاره کم درفشانم که

 درخشان بزنی حرف بابزرگترت درست نگرفتی یاد تواخر:اذین

 یادمیگرم منم گرفتی یاد تو هروقت:درفشان

 !درفشااان؟:افشین

 امد دستم کار حساب من که گفت جدیی لحن یه با افشین

 ببخشید:درفشان

 داشتین؟ کاری خب..خواهش:اذین
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 خیرم نه:درفشان

 تپش امد فهمیدیم افشین صدای شدن بانزدیک..کرد قهر خانوم دادبرسه به خدا اوه

 گوشی

 خواهش...دیگه قهرنکن...خواهری ععع:افشین

 عوامد االنم... هیچی میایی؟نه کی میگی نه...قهرم باهات اصال بدی خیلییی:درفشان

 میکنی؟

 خوبه؟ ببخشید بگم:افشین

 هااااا نشه تکرار دیگ اوهم:درفشان

 میخوایین چی حاالبفرمایید..چشم...تو ازدست:افشین

 هستی خوبی کش منت افشین الیک:عماد

 کن منچتوبازی..تونمیرسم پای به:افشین

 یانه؟ بگیم میزارین:ارا شب

 بوگو... زن خواهر بفرما:بهادر

 اونجایید؟ شماهاهم سالم ععع:ارا شب

 شما اجازه به:بهادر

 ندادم اجازه منکه:ارا شب

 دیگه بسه ععع:ماهیار

 بقرارشد سکوت طرف اون لحظه یک

 کیاهستن؟ دقیقا االن ها بچه:جدی خیلی عماد
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 تامون 12 هستیم هممون!عماد سالم:اترون

 خواهر. خانوم ارام... داریوش شاهیارو..غیرازماهیار به یعنی پس... خب خیلی:افشین

 دیگه؟ هستن ارشم خواهر تیناخانوم...خواهرنیما خانوم نازنین..وارتان ارتام

  بودیم هنگ هممون یعنی...هنگ ام ای

 :ازرم

 ولی خبره چه میدونست قشنگ یعنی..بودیم هنگ افشین ازحرفای هممون

 ازکجا؟چطوری؟

 سوال؟ یه..ولی...دقیقا:اتروان

 بفرما؟ جانم:افشین

 اوردی؟ ازکجا دقیقا اطالعاتو همه این بدونیم میشه:اترون

 ...بکنی فکرشو که ترازاونی راحت خیلی:اذین

 ...زدیم زنگ همین خاطر به ماها اصال...دیگه بگین خب:درفشان

 تلفن پشت امدن همشون یعنی این...شد نزدیک همشون صدای

 بگین چی؟واضح یعنی خب:بهادر

 هم تاحاال چرا که افتادیم فکر این به فر اذین اقای ماباحرفای...جان بهادر ببین:ماهیار

 هم بارها باید االن ماها میکردن تعریف فر اذین اقای که اونطوری.. ندیدیم دیگرو

 ..یکیه فامیالمون چون..ها بچه با من مخصوصا...باشیم دیده دیگرو

 زودبفکرافتادین واقعا:اتوسا

 قراره؟ ازچه قضیه کنید تعریف میشه کنیم خواهش حاال:ارا شب

 دمیدونی خودتون حرفم وسط بپرین وسطش اگه فقط....میشه صدرصدکه:افشین
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 قبول:باهم هممون

 شرکت علت به 1...ندیدین دیگرو هم شماها تاحاال چرا اینکه.. ازهمه اول...خب:اذین

 ازمهمونی تاتون 12 زدن وجیم اشرافی های مهمانی بیشتر توی نکردن

 زننمی جیم که ازهیکلشون نمیکشن خجالت داریوش ماهیارو شاهیارو موندم فقط من

 ازمهمونیا؟

 یخه لوس خیلی اخه...باورکن نه:داریوش

 که وقتایی یعنی..نبود اونیکی بود یکتون هروقت اینکه 2....بگم بزارین خب خیلیه:اذین

 نبودین بقیتون بودن راتین و اترون اتروانو

 ...نبودین بقیتون بازم بودن ازرم و ارا شب و درفشان که هم وقتی:اذین

 ترتیب همین وبه...نبودین بقیتون بازم بودن تینا و نازنین و ارام که وقتایی و:افشین

 ...ندیدن دیگرو هم وقت هیچ

 یا...نبودی هپروت توی کال یعنی..نبود بهم حوستون ولی دیدین...وقت هیچ که نه:عماد

 بودین فکر توی...سیرنمیکردین باغ توی اصال

 تا6 یاشما میومدن اینا جون عمه همراه به ماهیار که هم وقتایی... دقیقا:اتوسا

 یومد نمی ماهیار بودین اگرم یا...بودین سرکالس

 بپرسم؟ سوال یه میشه اجی:ازرم

 !بگو؟ اره:اتوسا

 ندیدمشون ماها چرا پس بودن اقابزرگ خونه همش میگن تا سه این اخه:ازرم

 عمارت توی ولی...بودن اقابزرگ خونه همشم...داشتن تشریف درسته بله:اتوسا

 بودن لواسون یاویالی.....بودن شمال توی اقابزرگ ویالی.نبودن
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 .....شمال اقابزرگ ویالی بودین رفته شماها..عمارت امدبودن اینا که هم چندباری اون

 یحساب اقای چونکه..داره دلیل یک دقیقا ندیدن دیگرو هم شمادخترا چرا حاال:شبنم

 بودین ندیده و ارام همین خاطر به انگلیس مادرخانومشون پیش میرن هرسال

 انایر میومد پیش کم مسافرت میرفتن یاعید تابستون هرسال هم اتوشیان اقای

 بودن ایران خودشون فرهم اشکانی اقای...باشن

 بودن مسافرت فر اشکانی خاندان های بچه ولی:عماد

 پدرجون هم چندباری.... ندیدین دیگرو هم وقت هیچ شماها خاطرهمین به:عماد

 نکردین قبول شماها ولی برین گفتن بهتون واقابزرگ

 بودیم مسافرت ماها ندیدیم؟البد اینارو تا سه ما چرا پس.لحظه یه داداش:اتروان

 نمیایین جا هیچ تنبلین ازبس خیر نه:عماد

 نمیشه ادم خود خونه جایی هیچ خدایی اخه:اترون

 ندیدن دیگرو هم قت هیچون شماها چیزا خاطرهمین به:افشین

 یتهران ماهیار فامیلی میدونید که همونطور...داریم باهم که نسبتایی حاال:افشین

 جون عمه کدوم حاال...اقابزرگ خونه میومدن جون باعمه ماهیار که گفت اتوساهم..

 پدرجون خواهر ترین کوچک ماهرخ عمع و... ماهرخه عمه نوه ماهیار...مهمه

 ریفتش یاشما نمیومد میپیچون ماهیار ن معموال فامیل های دورهمی توی واما...هستن

 ..نداشتین حال ون نداشتین

 االنم نهمی که هستن دوستانمون ترین ازصمیمی یکی دقیقا حسابی اقای واما:افشین

 اینجاهستن حسابی اقای هم

 دیگرو هم شماها تاحاال ولی...اقابزرگ پسرعمه میشن دقیقا اتوشیان اقای:اذین

 ندیدین
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 ...هستن دوستانمون ترین ازصمیمی دیگه یکی فرهم اشکانی اقای:اذین

 اوناهم دقیقا.. اونطرفیم ساعته 24 ماها که هستیم صمیمی باهم طوری یعنی:افشین

 همینطور

 رحمت به مادرجون پدر که هستن پدرمادرجون پسرعمه هم هخامنش اقای:عماد

 ....خدارفتن

 هستن خانوادگی دوستان ترین ازصمیمی دیگه یکی اریانفرهم اقای:عماد

 ازکجا شماها ولی...دیدیم دیگرو دیرهم خیلی وماها حساب بااین پس:درفشان

 باهمیم؟..دیدیم دیگرو هم ماها فهمیدین

 میدونن هم اقابزرگ خود اینو عزیزدلم:شبنم

 داریم؟ میشه؟مگه مگه...بودیم هنگ هممون

 چطوری؟ میشه مگه:داریوش

 دونی؟ نمی یعنی.. ساکت تویکی داریوش:افشین

 گذاشتن؟ محافظ که بگی خوای نمی:داریوش

 هواپیما توی رو اتوشیان اقای تا 10 این کل عقل بعدم..چرا فرودگاه توی تا:افشین

 نیمارو همینطور دیدین

 سوال؟ یه:ارا شب

 چی؟ جانم:اذین

 دوستون؟ باهم تینا نازنینو ازکجا پس:ارا شب

 دیدن مدرسه تو دیگرو هم اینا بگی لحاظ ازاون اگه اهان:اذین
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 ازکجا ولی..میشناسن دیگرو هم هامون خانواده که فهمیدیم بعدش....دقیقا:نازی

 میدونی؟

 دوستیم ارش و نیما با که میخوام عذر من:اذین

 بدین خیلی ععع:ازرم و درفشان

 دقیقا؟ چراا:افشین

 نگفتین ماها به چونکه:درفشان

 میخوام معذرت:افشین

 مرسی باشه تخت روی خرسم امدم وقتی فقط..خواهش:درفشان

 :تموشد خندهامون بعدازاینکه...خنده زیر زدیم همچین یعنی

 توچیکارکنم؟ ازدست من اخه.. من لوس خواهری باش:افشین

 بتنی کاری تونی می بیخود اشال...دونم نی:درفشان

 بزنید؟ حرف درست کنم خواهش میشه:عماد

 نگن خواخج نوموچه:درفشان

 گفتی که مرسی:عماد

 نداجت قابل خواخج:ازرم

 ندارین؟ کاری ورجکا خب خیلی:افشین

 شده تنگ برات دلم خیلی.. چرا:درفشان

 داداشی شده تنگ برات دلم خیلی منم:ازرم

 لوسم خواهری همینطور منم:افشین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

200 

 

 میرین جایین ما بدون اخرتونه دفعه..ورجک منم:اذین

 قول باج:ازرم

 بریم باید کاری خب:عماد

 فعال برسونید سالم داداش نه:اتروان

 فعال باش:بهادر

  فکربودیم توی هممون تماس بعدازقطع

 :اترون

 تماح باید..بود یخ لوسو سلطنتی مهمونیایی خیلی میدادم حق خودمون به واقعا ولی

 رفح توی میشد جا جابه ویرگول نقطه جایی یعنی..میکردی رفتار ها زاده اشراف عین

 به..بود معرکه پس کالت رو حرفت میدادی ادامه کردن مکث جای به اگه یعنی زدن

 ندیده دیگرو هم تاحاال باحاال خیلی خدایی ولی...میزدیم جیم هممون خاطرهمین

 ...دیدن دیر دیگرو هم وماهیار درفشان..بهترشد خیلی جهت ازیه ولی...بودیم

 کل دارن دوتا این امدیم ازوقتی که...هتل محوطه توی رفتیم بروبچ پیشنهاد به

 اتروان ارام هم طرف ازیه ماهیار و درفشان طرف ازیه..اورد ناهارو االنکه تا میندازن

 چون...ودمب کنکور منتظرنتایج صبرانه بی فقط هیییی... تهرانو برسه داد خدابه یعنی

 توی باهم هممون که میکنن هرکاری باال هابیاد بچه رتبه اگه بودن گفته اقابزرگ

 ....:ییهی باشیم باهم میخواییم ماها که برسه دانشگاه اون داد خدابه..باشیم دانشگاه

 میکنی؟ فکرم میزنی حرف که ی اندازه به میزنی؟یعنی حرف چقدر ماهی:درفشان

 دهنش گذاشت رو زمینی سیب وهمزمان

 .... ازجلبکه مغزشون تو مثل همه!په نه:ماهیار
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 ...نیست بهت امیدی دیگه توکه.. جلبکه توش مغزمن حاالخوبه:درفشان

 انوقت؟ چرا:ماهیار

 بشقاب یه...میکننن تموم هارو زمینی سیب کل کنیم ول رو دوتا این اگه یعنی

 که ای هرجمله دقیقا میزنن حرف میخورن دارن جلشون گذاشتن زمینی پرازسیب

 میخورن میگن

 نیست؟ واضح انقدر یعنی..نداره چرا:نازی

 دیگشم نصفه... گچه کال ش مغز توی وقتی..داریاااااااا حوصله اجی بخی:درفشان

 اخه؟ داری توقعی چه پوچه

 ...دیگه کساییی هستن نیستااااا اینطور ماهیار فقط البته..هستم:تینا

 اینا غیرازبابا به همینن پسرا همه افرین اره:درفشان

 باهشون چقدر میکنن فکر بعدم...دقیقا اوهوم:ارام

 باهوشن؟ خیلی دخترا جدی؟یعنی:راتین

 راحت مثال هی ببین...خودتون به فشاربیارین خیلی نیست نیازی اصال یعنی...معلوم:تینا

 فکرکنید نخوایی که براتون میزنم

 امانتن دستمون که حیف کنماااا درستشون پاشمم میخواستم یعنی

 همین امانتین تاتون6 حیف فقط یعنی:داریوش

 امانتیم شماها دست که خودمون برای بگردم الهی:درفشان

 واقعا مرسی:شاهیار
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 زودتر ونعقلش دخترا چون.پسر دخترو تکلیف سن االن ببین...بزنم مثالمو بزراین:تینا

 تکلیف سالگی 15 منگل چی پسرا ولی تکلیفن سالگیه 9 خاطرهمین به میشه کامل

 میشن

 دیکر اشاره ای نکته خوب به افرررررررررررییییییییییننننننننننن:درفشان

 میخورد خونمو داشت خون یعنی

 نخور حرص بزن سیب میخوری؟بیا حرص داری چرا اترون ععع:نازنین

 امردیگه؟:اتروان

 باشه پیشت خودکار دفترو یه گفت که اجیم:نازی

 خندم ولی......چطوری دونم نمی حرفش این با شدم جوری یه.... ولی...چرا دونم نمی

 بود بامزه لحنش خیلی گرفت

 ..کنید گریه حاالنشینید:ارام

 ...کنیم گریه نمیشینیم بخور ناهارتو شما:اتروان

 چیزه؟.. میگم:ارام

 چیه؟:اتروان

 خرید..عصربریم میگم:ارام

 نه؟ بگیم میتونیم واقعا االن:اتروان

 نه:باهم تاشون6

 هست؟ هم ای دیگه راه پس:شاهیار

 ......مح فرمیگیم اذین اقای به این خسته اگه ولی:ارا شب

 شه تموم حرفش نذاشت شاهیار
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 !درفشان؟ پای فقط... هست بهترم میریم باهم...نکرده الزم:شاهیار

 !راحتم باهاش منکه:درفشان

 خوبه؟ توچی؟پات ارا شب:شاهیار

 !بیام راه پاهاش میتونم قشنگ:(  خوبم اره:داد تکون پاشو ارا شب

 نیست خوب خیلی براتون..نرین راه خیلی فقط:داریوش

 اقای به زدن زنگ بعداز..کردیم دوساعت استراحت یه... بعدازناهار ترتیب این وبه

 یمبر میخواییم هرجا بودن گفته فر اذین اقای چون..فروشگاه سمت رفتیم فر اذین

 ....بزارن محافط برامون تا بگیم

 :ماهیار

 و ارا شب شاهیارو....بودیم باهم اتروان و ارام و درفشان منو.. بودیم ماشین توی

 فروشگاه سمت به..بودن باهم هم نازی اترون وازرم داریوش.بودن باهم تینا راتین

 :میکردیم حرکت

 ..ماهیار میگم:درفشان

 !بگو جانم:ماهیار

 تورو نه ومیدونم ارام چیه؟نه شماها های رشته دونم نمی اصال من:درفشان

 روانشناس داریوش میدونم فقط همینطور ماهاهم دقیقا:ارام

 میگم بهتون..نداره گریه اینکه خب:ماهیار

 کنم هماهنگ بااجیام صبرکن:درفشان

 بعدا میگیم بهشون چرا؟خوب:ماهیار
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 شورددرم میشنیم فروشگاه شاپ کافی توی بعد باحالتر اینطوری دیگه نه:اتروان

 میزنیم حرف

 اهوم:ارام

 بگین شد تموم خب:درفشان

 ...نداره رشتم به ربطی شغلم ولی..پزشکی رشتم من:ماهیار

 شماهاچی؟ میگم خاطرهمین به...دارم ماشین نمایشگاه چون:ماهیار

 افزار نرم من:درفشان

 ریاضی من:اتروان

 ریاضی منم:ارام

 تینا..نازی...چی؟شاهیار بقیه خب:اتروان

 شماهابگین اول:ارام

 ازرم....افزاره نرم من مثل ارا شب....معماری راتین....تجربی اترون:درفشان

 گرافیست

 ازدارهس ساختو به که ای عالقه ولی..بود ریاضی دبیرستان توی رشتش..شاهیار:ماهیار

 معماری رفت

 انم بزرگترن سال ازمایک هم ونازی تینا...شدیم متوجه ماها که اونجایی تا خب:ارام

 ....هستن دومی نیمه خاطراینکه به

 ادبیات تیناهم رشته...موسیقیه نازنین رشته:درفشان

 دادن؟ کنکور حساب بااین پس:اتروان

 داشتیم کنکور امسال هممون دقیقا!اره:درفشان
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 باشین؟ نتایج منتظر االن جدی؟پس:ماهیار

 سالام دوباره...نشده قبول میخواسته که اونیو...داده کنکور پارسال نازی ولی...اره:ارام

 ...میده کنکور داره

 شین پیاده رسیدیم خب خیله:ماهیار

 وشب درفشان خوبه حاال.. میکردیم خرید داشتیم شب 8تا 4:0 3:30 ازساعت دقیقا

 برن راه پاهشون زیادروی نمیخواستن ارا

 .... بعد برای روگذاشتیم سوغاتی کردیم خرید خودمون برای فقط االن

 کافی؟ بریم میگم:داریوش

 بریم اوهوم:ارا شب

 داد سفارش چیزی یه هرکی فروشگاه شاپ کافی هارفتیم بچه بعدازموافقت

 . میزدیم حرف داشتیم سفارشا امدن تا

 :راتین

 دری ازهر شاپ کافی توی دیشب....بودم داده لم خودم برای تخت روی اتاق توی

 نمود هیچکدوممون برای پا ولی گذشت خوش خریدش خیلی بااینکه.... زدیم حرف

 این ونمد نمی من...کنن خرید میخواستن میکردی ول که دخترارو...ماپسرا بیشتر البته

 ؟ دارن دوسش دخترا همه که داره چیزی چه خرید

 حمام اتروانم...بود خواب که اترون...بود رفته سر حوصلم....چیزی یه بازفوتبال

 داشت ماهیارم... دختراااا این عین کنه مرتب اتاقشو بود رفته داریوشم...بود

 لهت محوطه توی بود ته رف شاهیارم... دادبود لم تختش روی میکر بازی باگوشیش

 ینم...گوشیم بازیایی سراغ رفتم سررفته حوصلم منم..هوابخوره مخش به ذره یه
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 دایص با بودم محوبازی میکردم بازی باگوشیم داشتم که بود گذشته چنددیگه دونم

 :امدم خودم به اتروان

 حواست؟ گوریه کدوم...راتین هوییی:اتروان

 منی؟ جلوی خیس باموهای پوشیده لباس االن امدی؟که کی...بابا گازنگیر:راتین

 ندیدی؟ اترونو...پیش ساعت نیم...بیاربیرون گوشیت ازاون سرتو تواول:اتروان

 ..دستشویی رفت چرا:ماهیار

 رفت؟ کی ععع:راتین

 کن توبازیتو:ماهیار

 باشه عافیت اتری راستی...باش:راتین

 باشین سالمت:اتروان

 بازیم ادامه سراغ رفتم بعدم

 توگوشیته؟ سرت همش نمیشی خسته:ماهیار

 بگه خودت به باید یکی:راتین

 !چرت؟ حرف یه ولی...کناره گوشیم االن منکه:ماهیار

 چی؟ هوم:راتین

 بزرگترم من...دارم فرق باتو من:ماهیار

 طرفش کردم پرت برداشتم بالشو حرفش بااین یعنی

 نکن بابارم خب خیلی:ماهیار

 متنفررررررررررررررررمممممممممممم حرف ازاین یعنی:راتین
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 راتین؟اه چتته:اترون

 شد سگ بازاین ها زاده امام اکثر یا:راتین

 مبل روی نشست رفت میزد حرف بامن داشت همینطورکه

 من نه تویی اون:اترون

 نده من به خودتو القاب دیگه نه:راتین

 دادم؟ تویاد به حرف یه بازمن:اترون

 اخالق خوش اقای شده اختراع سالم:اتروان

 !سالم...اتروان تو ازدست هوف:اترون

 به زدن فک جای به اگه دیگه میخواست؟همینه زدن فک انقدر سالم یه واقعا:ماهیار

 !نبود این االن بودی درست فکر

 داییخ ولی...بودیم گرفته دالمونو اتروان منو که دنبالش گذاشت اترون همچین یعنی

 بهترن بازدخترا خوندنمون درس به میچسبونن میکنیم تاهرکاری چی یعنی

 یمیر نخونی درس:)میگن همینو همه نخونی درس یعنی.... خودمون برای بگردم الهی

 داره؟ بطیر چییییییییییییییییییییی؟چه یعنی اخه(بشورید دستشویی باید سربازی

 نکن رم اترووووووووونننن:ماهیار

 بگو دیگه بار یه داری جرات:اترون

 ...زنگ باخوردن شد مساوی که مبل رو کرد پرت خوشو ماهیار

 بیارن بستنی بگو راحتم سر...واکن درو برو وایسادی تا دادا گرم دمت اترون:ماهیار

 دیگه؟ امر:اترون

 سوخت زنگ برو:راتین
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 خبرته؟امدم کییههه؟چه:اترون

 چیکارمیکنن اینجا تا5 این گردشد چشامون بازکرد درو وقتی

 دوتنه...بروکناردیگه خب:درفشان

 عذرمیخوام من:اترون

 تکرارنشه دیگه:ارام

 بود خیس موهاش هنوز اتروانم...تو امدن شیک خیلی بعدم

 بفرمایید؟ دربده دم:ماهیار

 ..دیگه تو امدیم:ازرم

 نه نگو نیازداری پزشکی چش به میگم:درفشان

 سوال؟ یه:اتروان

 ور؟ این امدیم چرا بگی میخوایی البد:نای

 دقیقا:راتین

 شیم سرگرم اینجا بیاییم گفتیم رفت سر حوصلمون خب:درفشان

 دلقکیم مگه...پرو دختره بزنمش میخواستم واقعا یعنی

 دلقکیم؟ مگه:اترون

 اره:باهم تاشون5

 ...میاره کم شماها پیش دلقک:تینا

 نچ نچ کنن نمی رو بلدن حرفا ازاین خانومم تینا به به

 نیست دوتاتون...ناااااا کمی راستی...میاره کم شماها پیش دلقک واال:درفشان
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 چی؟ یعنی بزن حرف درست:ماهیار

 گشنمه یارهب کیک و نسکافه بستنی بگو پاشو بعدم....بعد بشین درست تواول:درفشان

 نخوردی؟ ناهار مگه:اتروان

 بودی؟ حموم بعدم بعدازظهره 4 ساعت االن اینکه اوال:ارام

 چطور؟ اره:اتروان

 بازیاتون خل شایدم..بودی حمموم شاید گفتم میچکه اب داره ازموهات هیچی: ارام

 کرده گل

 میشه خشک خودش کنم نمی خشک من ولی..واقعا مرسی:اتروان

 همیخور سرما همیشه خاطرهمینه به:ازرم

 سرمامیخوری....دیگه پاشو خب:ارام

 هیچ بدون..کنه خشک موهاشو رفت پاشد اتروان...بودیم هنگ واقعا یعنی

 !تان؟ 5 ولی تاباشن6 دختراباید ولی...غرغری

 کو؟ ارا شب:راتین

 دیگه دوتایی اون....هوابخورم محوطه توی میرم گفت واال میدونم چه:ارام

 شاهیار؟.. کوشن؟داریوش

 بخوره؟ هوا محوطه توی رفت...شاهیارم...کنه مرتب اتاقشو رفتم داریوش:اترون

 بخوریم هوا بریم نخوردیم هوا ازصّبحِ ماهم که نه میگم:درفشان

 کنم عوض لباسامو برم من توراه هم بستنی هستم:ماهیار

 برم منم:اترون

 برم منم:راتین
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 عین نببین کارتون تلوزیون پای نشستن دختراهم کنیم عوض لباس باال ماهارفتیم

 ها بچه

 پرو بچه شد اماده ماهیار زودتر ازهمه

 یول بود سفید گفت میشه هممون پوست...میکردم نگاه ایینه توی خودمو داشتم

 بود رفته مادریش طرف کال که بود درفشان فقط داشت فرق باهم سفیداش

 امابروه عین بود مشکی موهام تیره سفید نه یخ سفید نه بود سفید منم پوست

 نمیرسید داداشم پای به ولی داشتم دوس چاالمم..بود ای قهوه چشامم

 بریم..خوشگلی بابا دیگه بسه:اترون

 بریم...نیست شکی اونکه:راتین

 شدیم اماده زود دختریم که دیرکردین؟ماها چقدر:درفشان

 بریم...درفشان بخی:ماهیار

 کجابریم؟ فقط:ازرم

 کو؟ داریوش..طرفی یه حاال میریم:اتروان

 ..محوطم توی گفت:ماهیار

 بریم خب خیله:راتین

 زنان قدم باهم دارن ارا شب شاهیارو دیدیم که...هتل محوطه رفتیم ها بچه با

 کشن نمی خجالتم نچ نچ..میان

 شد اضافه بهمون داریوشم موقع همون

 شماها؟ کجایین:داریوش

 ...میدن طول اینا همش:ازرم
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 ..بیرون میومدی زودتر تو خب:داریوش

 نامردیه...دیگه نمیشد:ازرم

 هستم:داریوش

 دیگه؟ بریم خب خیلی:شاهیار

 بریم؟ طرف کدوم فقط:ارا شب

 فرخبردادین؟ اذین اقای به....شبه چندساعته.... جنگل طرف بریم:تینا

 گفتم باباایناهم به...خبردادم بله:داریوش

 بیایی؟ راه میتونی..درفشان:شاهیار

 دریاچه توی...سواری قایق میریم مادوتا تونی نمی اگه دادا میگه راس:ماهیار

 دریاچه سمت بریم هممون اصال:درفشان

 بریم قبول:اتروان

  دریاچه سمت رفتیم ترتیب این وبه

 :ارا شب

 وشخ دوهفته یکی این توی وخیلی...هستیم هاوایی توی که میشد دوهفته دقیقا امروز

 خوش بازم ولی لرزید هممون بدن تنو پیش هفته هرچنداخرای..گذشت

 اسرار به...بود خوشگل خیلی واقعا...دریاچه بودیم امده که امروز مخصوصا..گذشت

 ....نمیشد امروز واقعا دیگه چون باشیم بیرون شب تا ازصبح فردا شد قرار مادخترا

 :همین خاطر به...بود شب دیگه چندساعت دقیقا

 سواری؟ قایق بریم میگم:ازرم

 بگریم بلیط برم من:داریوش
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 خب خیلی:شاهیار

 بیام؟ منم:ازرم

 بیا:داریوش

 قایق؟ توی بشینی میتونی درفشان:ماهیار

 شیکسنه پام...نیستم که چالق:درفشان

 میزنی؟ چرا:ماهیار

 بزنمت میخواد دلم چون:درفشان

 ...اینطور که اهـــان:ماهیار

 همنیطور دقیییییقاااااا:درفشان

 چهارنفر...بود پدالی قایقاش...شدیم ها قایق سوار رفتیم ازرم و داریوش بعدازامدن

 گذشت خوش خیلی واقعا.. گرفتیم قایق تا سه خاطرهمین به

 و اتروان....باهم وتینا راتین ماهیارو و درفشان....رفتیم ازرم داریوش با شاهیار منو

 ....باهم هم نازی و اترون...ارام

 به شاندرف...نشستیم عقب صندلیای دختراهم...نشستن جلویی صندلیای روی پسرا

 بود اب توی پارو عین اساش با خاطرهمین به بزنه پا تونستن نمی خاطرپاش

 نبود نم میکنموووواصال کمکتون دارم من چقدر خدااا واییییییییییییییییی:درفشان

 بدید؟ حرکت رو قایق میتونستید چطوری

 پروییی خیلی درفشان:راتین

 سغ بهت بعدبشینم بخوری سرما کنم خیست خوبه!کن خوبی بیاوو ععع:درفشان

 بخندم؟ غس
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 قایق نزدیک ماها قایق چون!..شد گرد درفشان زدن حرف طرز ازاین ماهیار چشای

 میشنیدیم رو حرفاشونو اینابود درفشان

 فنی؟ سوال یه:ماهیار

 ...دیگه ماه 6 ندارم وقت االن:درفشان

 جاااانننن؟:ماهیار

 بگوووو حاالاااا خب خیله:درفشان

 چی؟ یعنی قس قس:ماهیار

 غش غش یعنی...خنگیااااا وااا:درفشان

 ..میخوام عذر من:ماهیار

 خواهیییی معذرت هوررررررررررررررااااااااااااااااابالخره:درفشان

 کررررررررررررررررددددددددددد

 هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 گرررررررررررررررررمممممممممممممممممممممم ممممممممممدمممممممممممم

 کرد خواهی معذرت بالخره دیدی دیدی.. هوووووووووووووووووووو

 برگشتن همه زیرخنده زدیم همیچین یعنی....بازموند تومتر دهنش...هنگید ماهیار

 پ..کردن نگاهمون

 گفته؟ کی خیر نه:ماهیار

 نکرد؟ خواهی معذرت پسره این تینااا:درفشان

 کرد خواهی معذرت چرا:تینا

 میندازمت کردنم غلط به پس ببین...بفرما:درفشان
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 میبینم:ماهیار

 میبینیم:درفشان

 چی؟ نتونستی اگه:ماهیار

 چی؟ تونستم اگه:درفشان

 !شرط؟ یه:ماهیار

 چی؟:درفشان

 تونستین اگه ولی....میکنم بگی هرکاری بندازی کردن غلط به منو توتونستی اگه:ماهیار

 بدی؟ انجام باید بگم من هرکاری

 نداره؟ فکر دختره این یعنی

 زیرش بزنه هرکی نامرد..قبول باشش:درفشان

 قبول:ماهیار

 هوا هتل برگشتیم وقتی...شدیم خسته بالخره... دریاچه توی باقایق کلی گشت بعدازیه

 روخوردیم شام اتاقامون توی بریم ازاینکه قبل...بود شده تاریک

 روی رمونوس.. بیرونی بالباس لباسامون بعدازتعویض دقیقا....اتاقامون سمت بعدرفتیم

 داشت که درحالی.رفت ازهوش ازهمه اول درفشان...شدیم هوش بی نذاشته بالش

 !نکردیم؟ بازی والیبال چرا غرغرمیکرد

 باشه؟ بازی فکر به خواب موقع باشه؟که شیطون میتونه حد نفردرچه یه اخه

 هک ،ارام ارام...میکشدن نقشه داشتن درفشان ارامو چون...بگذرونه بخیر رو خدافردا

  اجی زلزلس هیچی اصال که درفشانم...طوووفاااان نیست

 :درفشان
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 متوجه دیگه هم درمورد چیز کلی دوهفته این توی..گذشت دوهفته ازامدنمون دقیقا

 تیغیرازدوس به...هستن صمیمی دوستای پدرامون فهمیدیم دوهفته این توی....شدیم

 نمی نفر 12ما ولی...هستیم فامیل هستیم خانوادگی دوست باهم پدرامون

 ینم شرکت مجالس توی که ازاین نیستم پشیمون بگم تونم نمی....دونستیم

 دنازندی ماهیار؟یا ازندیدین...میگیره ازچی نشعت پشیمونیم این دونم نمی...کردم

 هست؟ نازی تیناو و ارام

 شرکت مجالس توی حتما بعد به ازاین خوشحالم خیلی االن هست هرچی...دونم نمی

 ....میشه برگزار که های دورهمی توی....میکنم

 لیو...میدونم اینو نیست ماهیار دیدن خاطر به....اصال ماهیار؟نه دیدن خاطر به شاید

 گوش حرف هم...اروم هم..شیطونیم نفرمون 12....نفرمونه 12 اکیپ خاطر به مطمئنم

 بعضی مادخترا هست هرچی چطوری؟ولی دونم نمی... کنیم نمی گوش حرف هم...کن

 ...میبندیم ازپشت رو پسرا دست ها جا

 ودیمب راه توی..است دنده یه خیلی ماهیار اینکه فهمیدم چیزا خیلی دوهفته این توی

 ارود ازهتل رو تعریفش که رستوران یه سمت میرفتیم داشتیم بود صبح 8 ساعت

 هم... فروشگاه بریم بعدازاون..بخوریم اونجارو صبحونو میخواستیم...بودیم شنیده

 ...:بخریم سوغاتی هم کنیم خرید

 پایین برزین رسیدیم:اتروان

 ...که واقعا:ارام

 ....که کوبید بهم درو همچین

 باباته؟ ماشین مگه....هووووو:اتروان

 فضولی؟ توچه؟مگه به:تو اورد شیشه ازتو سرشو ارام

 کنجکاووو...نه فضول....نچ نچ:ماهیار
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 عروس ازمادر حرف یه:درفشان

 (همینه؟؟ دیگه نوشتم درست)

 ..عروس مادر میشی شا...عروس پدر میشم من واال:ماهیار

 ...درد:درفشان

 میکرد نگام داشت بز عین اون ولی امد دردم خودم که بهش کوبیدم کفیمو همچین

 گازبگیرین؟ میخوایین دخترا؟همش شما چتونه:داریوش

 هیچی. بعدم!میشه؟ خوب نریزین نمک شماها:ازرم

 چی؟ بعدم:داریوش

 زورههههههههههههههههههههههههههههههه بگم نمیخواد دلم:ازرم

 خودم جان به نه:داریوش

 ایشششششش:ازرم

 تو برین بکشین همو نزدین تا:شاهیار

 میرم دارم کن باز چشاتو:درفشان

 میگری؟ پاچه صبحا چرا...دری:ماهیار

 ....کردم قاطی بد

 ماهی...عمته دری:درفشان

 کردی؟ توهین اقابزرگ نوه به...بد دختره هییی:ماهیار

 نچ نچ نچ نچ:باهم ها بچه همه ماهیار حرف ازاین بعد

 اه...گشنمه...کوفته:درفشان
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 خب بریم:ماهیار

 شماپسراست تقصیر همش:درفشان

 تقصیرماست همش... باشه:راتین

 یاببرمتون؟...تو میرین:ارا شب

 دهش هایی بچه مثل هامو قیافه...تو رفتیم خوب های بچه مثل...ارا شب حرف بعدازاین

 ؟عفومیگه چی مامانه ببینن منتظرن بعد کرد دعواشون مامانه کردن بدی کاری که بود

 ؟ یانه میکنه

 اه دیگه جا یه بشنین خب:ارا شب

 نشستیم شیک خیلی هممون موقع همن دقیقا

 اه...گاااارررررررررسوووووووووووووووووووووووون این کو پس گشنمه من:ارا شب

 میخورین چی صبحونه...چیزه..اوم:شاهیار

 خوردن بقیه هرچی:ارا شب

 چهب بزنهوواینو حرفی بهش نمیکنه جرات کسی...خفن میگره پاچه صبحا ارا شب کال

 شدن متوجه دوهفته این توی هاهم

 بیاره کاملشو سرویس بگو:ماهیار

 هست؟ چی حاال:تینا

 هست هرچی جون تینی:ارام

 ..رفت بعدازسفارش...امد گارسون دیگش دودیقه دقیقا...ارا شب به کرد اشاره بعدم

 بده طول ساعت ده میخواد البد.هوففف:ارا شب
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 الک ارا شب...میگه چی ببین کجاییم بگو...فر اذین اقا بزن زنگ یه داریوش:اتروان

 پایین میاره رو اینجا دکور میزنه نداره اعصاب

 االن باش:داریوش

 با...فر اذین اقای با حرفش شدن بعدازتموم..فر اذین اقا به زد زنگ موقع همون دقیقا

 بازامد نیش

 بازه؟ چته؟نیش:ماهیار

 رایب رستوران این گفت..کجاییم فرگفتم اذین اقا به وقتی...میگم صبرکن:داریوش

 میارن رو صبحانه میگه االن گفت..برادرشه بچه

 هوف:ارا شب

 امد جون نسبتا پسر یه بعدازاون...بود شده چیده میز کل دیقه بعدازیک

 معطل انقدر فرستادنتون عموجان میگفتین زودتر اگه...امدین خوش خیلی سالم:پسر

 ببخشید...نمیشید

 جان دنیل دارن لطف ما به فر اذین اقای..حرفیه چه این نه:شاهیار

 شدم حال خوش خیلی هرحال به...جان شاهیار حرفیه چه این:دنیل یاهمون پسره

 اجازه با دیدمتون

 بود مزه خوش واقعا...صبحونه جون به افتادیم شیک خیلی پسره بعدازفتن

 ازگشنگی میمردم داشتم..اخیش:شاهیار

 فروشگاه؟ بریم میگم...اوهوم:ارا شب

 بریم...شکر الهی..بهتره حالت نه:داریوش

 بریم:درفشان
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 ونچ...کشید طول ساعت یک صبحونمون دقیقا... فروشگاه سمت افتادیم راه هم بعد

  بود 9 ساعت االن

 :شاهیار

 اهنگ فقط ای دیقه پنج یه بوتیک سرهر... میچرخیدیم ول فروشگاه توی داشتیم

 ببخشید هی با بعد میرختیم بهم رو بوتیک همه تو میرفتیم هم اوقاتم بعضی...میکردیم

 ...نیستیم اصال ازارم مردم...بیرون میومدیم

 بخریم؟ عروسک بریم...میگم خب:ارا شب

 بریم:اتروان

 ..بود فروشی عروسک کال که باال طبقه رفتیم شیک خیلی بعدم

 اون....ممیخوا رو خرس اون من..... جوووووووون اخ وایییییییییییییییییییی:درفشان

 قرمزه

 گقش واقعا ولی بود بزرگتر ازخودش که بود کرده اشاره خرسی یه به درفشان دقیقا

 ..بود

 بریم:ماهیار

 جوووون اخ:درفشان

 میخوام میخواد درفشان که همونی ابی من:ارام

 صورتیشو منم:تینا

 سفیدشو من:نازی

 رو لیموییش من:ارا شب

 میخوام چرکشو صورتی من:ازرم
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 خریدیم گفتن که ازرنگایی هرکدومشون برای رفتیم ترتیب این وبه

 نه؟..زشته دونه یه خب میگم:درفشان

 چندتا؟ پس:اتروان

 عالمه یه:درفشان

 هستیم همینجا ماهم دیگه برین خب خیلی:ماهیار

 مابیاییم تا بگیر اینو اتروان پس خب:ازرم

 داشتن دختراهم میکشتیم مگس داشتیم ماها ترتیب این وبه

 میخرّیِِدَّنِّ عرررررررررووووووووسسسسسسسسسسسسسسک

 نیستن کن ول که نخرن عروسکارو کل تا یعنی...هوف:شاهیار

 باشن عروسک فکر به باید االن....بهتره خیلی اتفاقا:داریوش

 میدونم خودم:شاهیار

 میگی؟ چرا پس:داریوش

 میخواست دلم:شاهیار

 سرشون پشت دونفرم بیرون میزد عروسک ازسرشون که دخترا موقع همون دقیقا

 اوردن تشریف بودن

 خواییم نمی دیگه...بود همینا خب:نازنین

 فقط؟ همیناااااااااااااااااااااااااااااا کنیدااااا دقت خب:راتین

 اهوم:درفشان

 داشت اسپرت لباس که باال طبقه رفتیم... عروسکا کردن بعدازحساب
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 بخریم؟ لباس بریم میگم:تینا

 اینجاییم؟ ما چی برای پس بگین میشه:راتین

 باهم شماهاهم...بریم باهم مادخترا مثال...نریم باهم هممنون میگم:درفشان

 اوردیماااااااااااااا جوش یعنی

 برو راتو..بدی طرح نکرده،شما الزم:ماهیار

 ...گرفت خون خفه بچه کال

 ینپای های طبقه رفتیم دخترا پیشنهاد به خودمون برای بوتیک ازچندتا بعدازخرید

 ارایش لوازم برای

 بخریم؟ کامل ست بریم میگم:ارام

 میخواد دخترونه کاله دلم االن فقط....موافقم منم اهوم:ازرم

 بریم؟ دخترونس کال بال های طبقه:اترون

 خوبه؟ باال های طبقه بریم بعد بخریم ارایش لوازم ست بریم اول:شاهیار

 بخریم ارایش لوزام کامل ست دخترا برای تا رفتیم ها بچه کردن بعدازتایید

 ندارم لباس من باال بریم دیگه خب:درفشان

 بفرمایید:راتین

 لباس کال طبقش 5 که..بود طبقه13 فروشگاه کل...بود زیبا واقعا..باال رفتیم اسانسور با

 داشت زنونه دخترونه کاللباس بعدی طبقه5...بود مردونه پسرونه

 وارایش لوزام برای هم یکی...بود رستوران و شاپ کافی یکیش دیگه طبقه سه اون

 داشت عروسک فقط هم یکی...چیزا جور ازاین
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 توجه سومی مغازه دقیقا که...زدن دید..گشتن به کردن شروع دخترا باال رفتیم تا

 کرد جلب تاشونو6

 تو؟ بریم:ازرم

 اره:ارام

 فتیمر ها بوتیک وبقیه بوتیک ازاون لباس چنددست بعدازخرید...سرشون دنبال ماهم

  شهربازی هم وبعدازاون گردی خیابون بریم بعدازناهار..بزنیم ناهار رستورانش

 :داریوش

 :بقیه پیش رفتیم شهربازی پارکینگ توی ها ماشین کردن بعدازپارک

 دیرکردین؟ انقدر چرا:ارا پشب

 دومیه پارکینگ.. بریم شدیم مجبور..نبود پارک جای:داریوش

 دیرشد..دیگه بریم:شاهیار

 بریم:ازرم

 نکرد شروع اینا شهربازی توی نرفتیم هنوز

 چطوره؟ کنیم شروع هیجانی های ازبازی اول بیایین ها بچه میگم:درفشان

 درمیاد اشکتون...بخی:ماهیار

 نیست اینطوری هیچم:درفشان

 دیگه؟ جدی:ماهیار

 چی پس بله:درفشان

 خوبه؟..ها هیجانی به برسیم تا کنیم شروع اروم های ازبازی بریم اول میگم:اتروان
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 بریم عالیه:داریوش

 رو اروم های بازی اول ترتیب همین به دقیقا...روگرفتیم فلک چرخو بلیط رفتیم اول

 ها هیجانی سراغ رفتیم بعد...شدیم سوار

 ترن؟ میان کیا خب:ماهیار

 من:درفشان

 دیگه؟ مطئنی:ماهیار

 اره:درفشان

 منچه به ترسیدی:ماهیار

 قبول:درفشان

 اینو کم ولش...ماهیار نه:اتروان

 میخواییم چی؟ماهم یعنی عععع:درفشان

 میخوام منم میگه راس:ارام

 هااااا ترسناکه ولی:ارا شب

 باحاله خیلی نه:نازی

 میان؟ همه خب:ماهیار

 دیگه اره:ازرم

 یه ایدب حتما ولی...بود باحال واقعا..گرفت هوایی ترن بلیط رفتم ماهیار ترتیب این وبه

 عالیه واوووو جهان ترن بزرگترین چون...بزنیم شارلوت ترن سربه

 بادخترارو کنه خیر خدابه...ترن سمت رفتیم..ماهیار بعدازامدن
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 میرم من اول:درفشان

 باهم سراپ...میشد وبسته بند دوطرف مد میو میله دوتا کمربند وبستن بعدازسوارشدن

 بعداز...ودب دوتایی هم هاشم صندلی نشستیم درمیون یکی ولی باهم دختراهم نشستن

 جلوی جلوی وارام درفشان چون...بود دخترا به حواسمون فقط...ترن افتادن راه

 نوهواشو مثال که...بودیم نشسته دومی ماهیارم منو...دارن جرات دلو واقعا... نشستن

 ...باشیم داشته

 بلند هک هم همه جیغ صدای...بچرخونیم سرمونو تونستیم نمی بود زیاد سرعتش انقدر

 بود

 نرفتن رو از درفشان ارامو ولی.. بود پریده دخترا رنگ قشنگ...ترن شدن بعدازتموم

 نیوفتین پس بخورین بگیریم چیزی یه اینجا بیایین:ماهیار

 خوبه حالمون...نچ:درفشان

 داشت کیف خیلی واییی...اوهم:ارام

 میکردم سکته داشت؟داشتم کیف و چی چی:ارا شب

 سوارشی؟ شارلوت ترن خوای نمی یعنی.. مزه بی: درفشان

 بخورم میومو اب بزار دونم نمی االن:ارا شب

 باش:ارام

 پس داشتن که نفهم زبون دوتا این به چیز یه زور به ماهیار و اتروان بود هرجور ولی

 :خوردن دادن میوفتادن

 حسابی اقای میزنم زنگ االن همین بخدا نخوری ارام یعنی:اتروان

 بده....خب خیلی:ارام
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 اقابزرگ؟ بزنم زنگ یا...میوتو اب میخوری خوش بازبون..درفشان:ماهیار

 ایشششش...خشنی که واقعا:درفشان

 شد میوش اب خوردن مشغول وبعد

 !ایم؟ خسته هتل؟خیلی بریم میگم:تینا

 بخوابیم بریم فقط نمیخواد شامم بریم اره:درفشان

 دیگه بیایید شماهاهم بیاریم ماشینو مامیریم پس:داریوش

 اقعاو دیگه...امدن هم ها ،بچه بیاریم ماشین رفتیم که شاهیار و اتروان منو بعدازرفتن

  خوابیدیم گرفتیم فقط لباس بعدازتعویض. هتل رسیدیم وقتی چون..بودیم له

 :کوروش

 مثالا..وشاهیار داریوش ماهیارو اخه...میشدیم خل تا 12 این ازدست داشتیم رسما

 طرف یه واذین افشین طرف یه تا 12 این.. بدترن ازهمشون بزرگترشونن

 ...؟.چیکارکنم باهاشون دونم نمی دیگه واقعا

 شونهازدواج وقته بفهمون نفهم زبون تا سه این به باید یکی...اذین بعدازافشینو تازه

 12 نگران طرف ازیه..خیال فکرو همه ازاین میترکید داشت رسما مخم....خدا هی...

 عضیب...نگرانم بازم ولی..هست هم اریا گذاشتیم محافظ براشون بااینکه..نفرشونم

 نمیخواد نه میگم بعدش ولی...گردونم زودتربرشون میخواد دلم وقتا

 اینابابا دیدم پایین رفتم..دادم بدنم به قوس کشو یه کردم خاموش سیستمو..هوف

 ازمهمترینشون یکی امروز که خودشون های دورهمی که خانوماهام..میزنن حرف دارن

 ...مامان قول به بود

 خان کورش دیدیم شمارم..عجب چه:همایون
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 ...داداش خان حرفیه چه این:کوروش

 بودی همین ازبچگیت کال:کیارش

 من داداش بس...ندارم اعصاب کیارش:کوروش

 لمو ندارم اعصاب گفتی تولدت داشتی؟ازبد اعصاب کی تو:خونسردی درکمال کیارش

 کنید

 بسه!کیارش:بابا

 گنداخالق اه بود همین میگم؟ازبچگیش بد بابا:کیارش

 اخالق؟ خوش اقای گنداخالق شدم که چیکارکردم االن:کوروش

 بیرون برید بزنید حرف میخوایین...دیگه بس:علی

 توساکت:کوروش

 بگم؟ شماهم به باید البد!کوروش:بابا

 اصالمیرم....کمترم ازکوروش من یعنی!بابا:کیارش

 !کیارش:اقابزرگ

 چسبیدم صندلیو محک من کیارش گفت اقابزرگ همچین یعنی

 !اقابزرگ جانم:کیارش

 چی؟ بگم؟یعنی بهت باید چی االن من:اقابزرگ

 باشماست حق بله:کیارش

 هستی هنوزم...بودی ننر لوس میکنی؟ازبچگیت نگاه چرامنو:کوروش
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 شازتواتاق دوروز تا ابرو باالچشت میگفتن بهت....نبودی ننر تواصال که نه:کیارش

 درنمیومد

 من نه بود هاله اون...دیگه نه:کوروش

 بود کتایون بعدشم...میگه راس:کیارش

 ...هیچ اونکه:کوروش

 میکنید غیبت من خواهرای پشت اخر دفعه....دیگه بس:همایون

 من داداش بکش خجالت لحنی؟ازهیکلت چه این....رفتی ازدست همایون وای:کیارش

 نیست خودتونم دست خلید همتون کال:شروین

 تو دست خواهرمو که بودی عاقل اگه دیگه؟اخه هستی چی تو ماخلیم اگه:کوروش

 همین عین دیدم..نمیدادم

 بزنید حرف من های نوه پشت کم...دیگه بسه:اقابزرگ

 ...بکنم غلط یکی من:کیارش

 همایون این تقصیر همش نزدم حرفی اصال که منم:کوروش

 عجبا...منچه به:همایون

 تنمیگف چیزی یه بودن اگه...نیستن بگیر زن که وافشین اذین...جدی ولی:کوروش

 چیکارکنیم؟ تارو سه اون..کنار به دوتا این:همایون

 میشه درس خودش...بکنید کاری نکرده الزم شماها:اقابزرگ

 چطوری؟ اخه:علی

 واال میگرن اینام گرفتی توزن که همونطو:کیارش
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 هیجی که اینطوریه اگه:علی

 پرو:کوروش

 تویی اون:علی

 ترن بچه بچم ازصدتا...دیگه بسه:بابا

 تو امدن اذین افشینو بزنه حرف امد تاشروین

 سالم:افشین

 سالم:اذین

 نیومدین؟ ناهارم که داشتید تشریف کجا!سالم علیک:بابا

 بازشد نیششون بدجور

 بد بسته نیشا اول:کیارش

 بازبود؟ نیشم کجا من عمو:افشین

 ...دیگه بازبود:اذین

 ساکت تو:افشین

 کجابودین؟...جفتتون بشینید:اقابزرگ

 اینا بابا به زدیم زنگ..بیرون ها بچه با:افشین

 ...نباشیید خسته...کردین لطف:کوروش

 شریفت میخوستیم شما خان اذین بازی؟بعدم نیشتون کال ها؟که بچه باکدوم:همایون

 نبوداااا گردن زنجیر ببرین

 اخیییی شدن هول نبود معلوم اصال یعنی
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 بفهمیم یاخودمون میگین!افشین:کوروش

 میگیم شب میزنید؟تا چرا!دایی عع:اذین

 پس؟صبحه؟ کیه االن:شروین

 عصره دیگه نه:اذین

 همین میکردیم نگاهشون فقط

 کجان؟ اینا مامان میگم:اذین

 !مهمونی:بابا

 دونید؟ نمی نمیشه تموم کی....هوف:افشین

 چطور؟:کوروش

 پدرمن کارواجبه خب:افشین

 دیگه دوساعت:همایون

 فعال مابریم شب تا پس:اذین

 باال رفتن سریع بعدم

 هست چیزشون یه اینا:همایون

 بودن بیرون دوستاشون باکدوم حااال!دقیقا:کوروش

 کوروش:اقابزرگ

 تادو ازاین خبرایی اون با میبینم من که اینایی ولی...نداشتم منظوری من:کوروش

 نیست بعید.شنیدیم

 زارنب رو خاستگاری قرار بزنن زنگ اقابزرگ خود میگم من...چیه؟ نیس بعید:کیارش
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 بعد بگن خانوما به صبرکنید اول:بابا

 تیح...گرم نمی مجلسی هیچ نیومدن ازهاوایی ها بچه تا...بگم اینم..درضمن:اقابزرک

 ..ساده عقد یه

 فقط...هیی..بود خالی جاشون خیلی ولی...شدیم شیررررررررررفهمم قشنگ یعنی

 :( میگذره خوش بهشون که خوشحالم

 :ارام

 رفتن بیرون حال اصال امروز زدیم دیگه هم سروکله توی دیروز ازبس

 اهارن بعدازخوردن..اتاق توی بیاره گفتیم ناهارم.. موندیم خواب که صبحونه...نداشتیم

 نداشت ونازی ارا شب..میدیدن کارتون داشتن تینا و بگیره،ازرم دوش رفت درفشان

 :میگوشیدم اهنگ تمداش منم میکردن بازی یاپوچ گول باهم

 :(ساسی تیزم هیپنو اهنگ)

 لجبازیاشم حتی دارم دوست رفت دنیام رفت تا اون

 دارم بدمو عادتای هنوز میخوابم عکست با شبا من

 واسم نزاشتی راهی ولی چشماتم هیپنوتیزم

 اینجاشم تا بودی که مرسی باشم پیشت دیگه نمیخوای

 شی راحت من دست ا بری شی خوشبخت امیدوارم

 شی راه نیمه رفیق بری باشی اون با میخواستی خودت

 شی آروم بغلش تو میخوای شی خوشبخت امیدوارم

 چی هامون گریه بارونا زیر چی قرارامون قولو بگو فقط

 دورهمیه اینجا اره همیم با غم و غصه منو
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 بقیه مثل برو هم تو تویی توش خوب که بدیه شهر چه

 موند دلم به خوب روز یه حسرت خون چشم یه اشک چشم یه

 بود قسمت شاید نبود پیشم ولی بود اسمم کنار اسمش

 شی راحت من دست ا بری شی خوشبخت امیدوارم

 شی راه نیمه رفیق بری باشی اون با میخواستی خودت

 شی آروم بغلش تو میخوای شی خوشبخت امیدوارم

 چی هامون گریه بارونا زیر چی قرارامون قولو بگو فقط

.. سرم تو خورد چیزی یه یهو که میخوندم باهاش میدادم گوش اهنگ که همینطور

 دیروز هک ازلباسایی یکی میکنه نگام بازداره نیش با درفشان دیدم شدم بلند وقتی

 کرده تنش خریدیمم

 وحشی؟ مرگته چه:ارام

 کو؟هان؟ سالمت...مرض:درفشان

 خلی واقعا:ارام

 طرفش کردن پرت بالشتو بعد

 نکنید شروع ترخدا وای:ارا شب

 امد که بگیر جون ارا شب:ارام

 طرفش کردم پرت بالشو یکی اون بعدم

 ..امد که بگیرین تینا ازرم:درفشان

 ...طرفشون کرد بالشوپرت بعدم
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 پله نبود ازنرده میدوییدیم درفشان منو همچین دنبالمون گذاشتن چهارتاشون دقیقا

 هک میخوردم لیز ازنرده داشتم.. عملیاتیه چه فکرمیکنه ندونه هرکی میخوردیم لیز

 بنفشی جیغ همچین هان نرده پایین وتینا ارا شب دیدم

 کشییییییییییییییددددددددددددددددمممممممممممم

 جیــــــــــــــغ:ارام

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــه

 گرفتنم که برم در امدم... امدم فرود شیک خیلی بعدم

 ....میزدیم نفس نفس تامون سه قشنگ یعنی

 گرفتیمت.هه:ارا شب

 بگیریددد درفشانو.. ازرم نازی:تینا

 نـــــــــــــــــــــــــــه:درفشان

 نمیزاااااااااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررممممممممممممممممممممممممم

 بالش به جونمون به افتاد چهارتاشون بعد رسید هم نازی گرفتش ازرم موقع همون

 بود پیچده هتل کل توی صدامون فکرکنم که میکردیم جیغ جیغ همچین

 میزنم چهارتاتون پاشم یعنی:درفشان

 قاااااااااااااااادقی:ارام

 شه خالی هام عقده قشنگ بزار ساکت...هیس..فعال:ارا شب

 برات دارم ارا شب:درفشان

 افتادیم نفس نفس به بد واقعا... میگفتیم نفس نفس با رو همه
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 اوردیم گیرتون تازه فکرکردید:ازرم

 !جون ازی هه:درفشان

 برسیم کارمون به بزراید ساکت:تینا

 :( زدنمون بالش با کردن شروع دوباره بعدم

 میکنه اشاره داره درفشان دیدم

 چیه؟:ارام

 نازی و ازرم پای:درفشان

 چی؟ بعدش ولی...هستم وای:ارام

 هستی؟ بخی و بعدش:درفشان

 ..پایم اره:ارام

 ایول:درفشان

 دادن قلقلک به کردیم شروع کشیدیم گرفتیم ونازی ازرم پاهای اروم خیلی بعدم

 پیداکننن نجات خاطراینکه به که ازرم و نازی که..بودن هنگ تینا و ارا شب

 تخت روی افتادن کشیدنشون

 زخندها که میدادیم قلقلکشون داشتیم بودیم چسبیده نازی ازرمو پای همچین یعنی

 شدن قرمز وجیغ

درفشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ازرم

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

 لهتون بخـــــــــــــــــــــــــــــــدا:نازی

 میکنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 میخندیدم فقط یعنی

 هووووو دیگه بس:اار شب

 عشقمممممممممممممممممممم نخور حرص:ارام

 کوفته:تینا

 ذااااااااااااااااااررررررررررررم نمی زندتون برسه بهتون دستم اگه....بخدا:ازرم

 نفس نفس با داشتن رو همه بودن افتاده نفس نفس به جیغ و خنده زور از یعنی

 یودمد نمی تینا و ارا شب صدای بود عجیب چیزی یه ولی... میگفتن

 کردن وصل بهمون صدفاز برق انگار موقع همون دقیقا

 زندت تیناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:درفشان

 نمیذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررررررررررررررررررمممممممممممم

 اتاق ی تو تاشد6ما بازی اغازاب واین

 میکنم لهتون بخدا:ارام

 نپیوست تینا و ارا شب به بودن کرده پیدا نجات درفشان منو ازدست که نازی و ازرم

 براتون دارم یعنی:ارام

 مونده هنوز بینم ساکت:ازرم

 سرم روی کرد خالی رو اب پره پالستیک شیک خیلی بعدم

 بریم بزن ارام...دیگه نمیشه:درفشان

 کردیم استفاده ریخت اب توش بشه که داشت قابلیتو این اتاق توی هرچی یعنی

 تا فقط...میکوبیدن زدن نمی البته. زدن درو که بریزم اب ارا شب سر روی میخواستم

 بودیم هنگ دیقه چند
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 اتاق ازکل همنیطور میکرد چیک چیک داشت هممون روی ازسر

 تو امدن پسرا...بازشد در دیدیم یهو

 طویلس مگه هوووو:درفشان

 فقط باال گمشید تاتون6 شین خفه:داریوش

 شدم خفه اتروان داد با بزنم حرف امدم تا

 پایینید دیگه دودیقه تا...باالاااااااااااااااااااااااا گمشید:اتروان

 .... بستنااااااااااااااااااااااا چشاشون تو امدن وقتی بگم اینم

 ونهرکدوم کردیم خشک موهامون کردیم عوض لباسامونو باال شدیم جیم سریع بعدم

 نه بود تنگ نه لباسامونم البته پایین رفتیم سرمون انداختیم شال یه

 به مکردی تنمون چیزی روای یه ارا شب پیشنهاد به ولی بود معمولی....چیزییاااااااااااااااا

 مانتو عنوان

 بود سرجاش شیک خیلی شده خشک چی همه پایین رفتیم وقتی

 چرا؟ دونم نمی بودن عصبانی وحشتناک تا6 این فقط

 انداختین؟ راه بیداد دادو انقدر شده چی:ارا شب

 شـــــــــــــــده؟ چــــــــــــــــــــــــــــــــــــی:شاهیار

 هوا صدمترپریدیم که گفت داد با همیچین

 دادمیزنید؟ چر خب....خب:درفشان

 ها؟شما اتاق این توی خبره بگم؟چه چی شماها به من بنظرت؟اخه چرا:ماهیار

 نمیزد داد حداقل ترگفت اروم ماهیار
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 جواب میزدیم زنگ هرچی چرا بگین ادم مثل...نمیشه حل چیزی بیداد دادو با:راتین

 .... نمیدادین؟بخدا

 گذاشت سرشون سربه نمیشد...بودن نگران واقعا

 بشنیم میشه..خب:درفشان

 بشنید:داریوش

 نشستیم تا

 به زدیم زنگ هرچی بود؟چرا چی وداد جیغ صدای اون..بدین توضیح...خب:اترون

 زدیم اتاقتون زنگ ندادین؟هرچی جواب گوشیاتون به اتاقتون

 میکردیم بازی دنبال داشتیم...خب:تینا

 همین؟:شاهیار

 ویت امد ن قلبمو...میزدین داد باید نه ولی...کردیم نگرانتون که ببخشید:درفشان

 دهنمون

 بدین حق ماهم به ولی باشماست حق مورد یه این:ماهیار

 ...میدیم حق معلوم:نازی

 بدین؟ توضیح کامل میشه:داریوش

 !بعد ببخشید اول:ارام

 ...دیگه دارن حق نباشه هرچی خب

 خواهش بگین فقط بخشیدم:اتروان

 ..باش:درفشان
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 چشاشون ازتعجب بود بازمونده دهناشون..کردیم تعریف براشون رو چی همه بعدم

 تنیس توپ عیب

 پایین نیومد سقف شکر خدارو فقط:ماهیار

 ستهب ازپشت اینم دست ارام نگو...شیطوونه نازی گفتن من...برسه داد به خدا:اتروان

 خیرم نه:ارام

 نخیرم؟طوفان و چی چی:اتروان

 تو؟ امدین چطوری راستی..بیارن چایی بزنید زنگ...حاال خب:درفشان

 تو امدیم گرفتیم کلید:شاهیار

 میخوام چایی االن من حاال....باحالی کاره چه..افرین:درفشان

 پرویی؟ انقدر توهمیشه:شاهیار

 میاریم کم پسرا ازشما واال:درفشان

 درفشانم میگه راس:ارام

 بزنم؟ خودم نمیزنید زنگ:نازی

 میزنم خودم نکرده الزم:اترون

 نتاشو سه درفشان و ارام نازو که بگم اینم ولی....موافقم اتروان باحرف من:داریووش

 تان3 ارومترازاین ازرم وتینا ارا شب...بستن ازپشت دیگرو هم دستای زلزلن

 شیطوننن تاشون6 کال ولی

 میگی؟ ازکجا:نازی

 روانشناسم خیرسرم:داریوش
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 ایش...میدونم خودم:درفشانم

  شمادخترا ازدست:داریوش

 :ماهیار

 تا6 این نگران خیلی امروز واقعا...میزدیم حرف داشتیم...بودیم نشسته محوطه توی

 :اینا ازدست خدا هی..شدیم ورجک

 !نکردیمااا بازی والی اصال!ها بچه میگم:درفشان

 درفشانه با حق!دقیقا:شاهیار

 نکردیم بازی پونگم پینگ:داریوش

 کجابود؟ پونگ پینگ اخه:ارا شب

 خاکی تنیس زمین پونگ،هم میزپینگ هم..والی زمین هم!هست هتل پشت:راتین

 دیگه؟ بگید االن باید انوقت:درفشان

 هستیم درگه دوماه حاالخوبه!برگردیم فردامیخوایم انگار االن میگه همچین:ماهیار

 دونستم نمی..گفتی شد خب:درفشان

 درتاریکی چراغیم من اصال...خواهش:ماهیار

 توچراغشی که تاریکی اون به دادبرسه خدابه:درفشان

 واقعا مرسی:ماهیار

 خواهش:درفشان

 همز داشت قهوشم مینداخت پاش یکی اون روی رو پاش که شیکدرحالی خیلی بدم

 ...پرو دختره این چقدر هی....میکرد
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 االن..گذشت زود چقدر..کردم عادت دوهفته این توی پرو دختره این بودن به چقدر

 اینجا امدیم که دوهفتس

 رفتیم دوتاشو یکی اطراف؟فقط جزایر نمیریم چرا میگم:تینا

 خاطرهمینه به....اینجاییم دیگه دوماه هنوز چون:راتین

 پایس؟ کی..والی بریم االن میگم:درفشان

 ای؟ پایه خودت:داریوش

 داره حال شب؟کی وقت این...وااااا:درفشان

 گردشد چشام یعنی

 نگفتی؟ خودت مگه:ماهیار

 ...نظربود خب:درفشان

 اها:ماهیار

 فامیل اسم بیایین میگم:ارام

 خودکاربیارم کاغذو برم من..قبول:ماهیار

 میچسبه بعدازشام بیاره بستنی بگو راحت سر:درفشان

 میچسبه قهوه گفتی االن همین:شاهیار

 دار چتر شکالتی بستنی میگم االن خب:درفشان

 چی؟ دیقه...چشم:شاهیار

 هستن بقیه توبرو:درفشان

 نمیذاری فرق که واقعا مرسی:اتروان
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 خواهش:ارام

 شتمبردا دفترو.... میاوردم اینا دفترو باخودم همیشه چون سرکولم اتاقمون توی رفتم

 .. وخودکار دستی زیر باچندتا

 داشتم که همینطور..کردم وصل رو تماس...بود مامان...خورد زنگ گوشیم موقع همون

 که دمب بستنی سفارش میخواستم راه سر..ها بچه سمت میرفتم...میزدم حرف بامامان

 مبعدازتمو....شه تموم حرفم تا وایستادم همونجا منم میده سفارش داره شاهیار دیدم

 :شاهیار پیش رفتم بامامان زدنم حرف شدن

 دادی؟ سفارش:ماهیار

 میزدی؟ حرف باکی داشتی! اره:شاهیار

 رسوند سالم! مامان:ماهیار

 چیکارداشتن؟:شاهیار

 پرسی احوال هیچی:ماهیار

 بریم خب خیله:شاهیار

 میکنه کلمونو درفشان االن که بریم:ماهیار

 بدو بریم اوه:شاهیار

 : کرد شروع درفشان نرسیده هنوز

 :ماهیار

 

 بردین؟ تشریف سازی کاغذ کارخونه!عجب چه:درفشان

 زدن زنگ مامانم بانمک...خیر نه:ماهیار
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 من بده اول!حاال خب خیلی:درفشان

 چرا؟:ماهیار

 کنم شروع اول باید من چوون:درفشان

 انوقت؟ گفته کی:اتروان

 من:ارام

 بینم بشین:اتروان

 پرو بچه...نیستی...بشو....ادم....تو:ارام

 من نه تویی اون:اتروان

 واال..پرویی شما که فعال:ارام

 داره هم رویی چه.عجباااااا:اتروان

 هستیم ماجات برو گفتین پا سنگ به شماها...کمتر پسرا ازشما واال:ارام

 دخترایید شما زکی گفته که اون ولی:اترون

 خبرنداری خودت اتفاقا نه:نازی

 توخبرداری؟ جدی؟بعد:اترون

 !معلوم:نازی

 فضولی ازبس:اترون

 نخود.!تویی فضولخ اونکه:نازی

 کدو حیف البته کدوتنبل این...بدبخت نخوده؟نخوده کجاش این!نازی وااا:درفشان

 هیچی اینکه... داشت خاصیت یه حداقل تنبل
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 تنبل کدو خانوم..باشه!دیگه میرسه تویکی به دستم من:اترون

 ...اورین نده نسبت القابتو انقدرم..تویی تنبل کدو اونکه..دیگه نه:درفشان

 بعد بزنید حرف بگیرن یاد شماها اول:اترون

 میدی ازدست داری که عقلیم ذره یه اون..نخور میخوری؟حرص حرص چرا:نازی

 هم جون به افتاده گربه سگو عین دیگه بسه:داریوش

 گربه هبکن گربه دنبال بخواد سگ اگه چون...گربه موشو...نکن اشتباه...نچ نچ:درفشان

 ...میکنه فرار درجا

 میکنه؟ نگاه میسه وای موشه.. گربه بعدموشو:داریوش

 شدی؟ قبول توچطوری!هییی:نازی

 خنگ ای ازدست کشیده چی..داییم خان برای بگردم الهی:درفشان

 میکرد نگاه رو اینا داشت گیج داداشم الهی

 میگین؟ چی میفهمین خودتون خدایی:ماهیار

 ای دیگه بحث حاالتونفهمی!اره:ارام

 نفهمن پسرا بقیه کال اینا غیرازبابا به..هدف به زدی:ازرم

 دارین لطف!واقعا ممنون:اتروان

 خواهش:درفشان

 چیه؟ ربطش!جدی ولی:شاهیار

 هم گربه..کوچیکه موشه چون بازیشون دنبال بیشتر جری تامو ببین!اخی:درفشان

 ارسپ بیشتر همین خاطر به دوتنه هم گندس چی؟هم سگه ولی...نیست تپل خیلی

 میکنه
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 نکردم نگاه ضاویه ازاین:داریوش

 داییم خان بگردم الهی گفتم همین خاطر به منم:درفشان

 بکنیم بازیمونو بیایین..بسس:راتین

 واال...کنید گریه نرین..راستی:ارام

 گریه؟ چرا:اتروان

 میگیرن جدی رو هرشوخیی...میگم خاطرهمین به این بچه که نه:ارام

 داره جالبی شخصیت...بگو اینو کرد اشاره ارام به درفشان که دیدم من ولی

 نشده ناراحت کسسی..نباش نگران..باالس هامون جنبه هممون!ارام:اتروان

 میشناخت رو عموش دختر خوب انگار نه

 دیگه؟ حله پس خب:ارام

 حله بله:داریوش

 کنیم شروع ازچی میگم من اول!حاال خب خیلی:درفشان

 بنویسید میگم من..بعد...بنویسیم صبرکن:ماهیار

 اسم،فامیل،غذا،شهر،کشور،اشیاء،گل،رنگ،حیوان،میوه،شغل،ماشین:ماهیار

 ر.....از....اومممممم خب:درفشان

 روزام حتاسترا به واقعا ولی.....داد کیف چقدرم..بازی به کردیم شروع ترتیب این وبه

 هتل توی رو روز کل که دوهفته این توی بود اولی دفعه امروز....داشتیم نیازی

 :(  داره هم سینما هتلش شدیم متوجه امروز تازه...باشیم

 :ارا شب
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 ...کندم دل نازم ازخواب وارام درفشان غرغرای زور به صبح

 میکپی؟ چقدر وایی:درفشان

 ...کوفت:ارا شب

 !منتظرن همه دیگه پاشو خب:ارام

 بکنید؟ کاری هیچ تونید نمی من بدون انقدر یعنی...اخی:ارا شب

 ؟!دیگه پاشو..زهرمار:درفشان

 !امادم؟ دیگه دیقه پنج خب خیله:ارا شب

 !!نفعته به!باشی بهتراماده:نازی

 !خشن:ارا شب

 شد شکل کردم عوض لباسامو امدم شستمو رومو دستو دستشویی رفتم پاشدم بعدم

 ...دیقه پنج

 !بدودیگه؟.!عجب چه:تینا

 !میام دارم بازکن چشتو:ارا شب

 !شد رو گلش اخالق این شد صبح با:ازرم

 .بریم:درفشان

 ....بودن محوطه توی که پسرا پیش رفتیم دخترا همراه به

 !عجب چه:شاهیار

 داشتین؟ کجاتشریف:اتروان

 !هاااااااااااا بیدارمیشه چطوری ارا شب میدونید حاالخوبه:ارام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

245 

 

 !دیرشد که..بخورین سریع..خب خیله:ماهیار

 بریم؟ کجامیخواییم مگه:درفشان

 خوردن به کردیم شروع...شد تموم هم میز چیدن سرمیز نشستیم تا

 ریمب میخوایم بعدازاون..ویلوآ آبشار بریم میخواییم اول...بریم میخواییم اول:شاهیار

 النیکای ساحل

 باشه؟ قشنگ باید.جونننن اخ:ازرم

 لباسم... ساحل مخصوصا...قشنگیه جای خیلی میدیم عکساشو داشتم...خیلی:داریوش

 !بیارین باخودتون

 چی؟ برای:ارا شب

 !سواری موج:اترون

 میگذشت خوش چقدر.... خدااااااا واییی

 ...افتادیم راه هاوای زیبایی ازابشارهای دیگه یکی سمت به صبحونه بعدازخوردن

 !دیگه بریم...خب:داریوش

 باکی؟ کی خب:تینا

 تغییره غیرقابل کال اصال....دیگه همشگی همون!تینا..عععع:ماهیار

 انوقت؟ چرا!اها:تینا

 بهتره اینطوری چون:اتروان

 میگه راس:راتین

 !دیرشد که بیوفتین راه:شاهیار
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 ،ازرم ،ارام،داریوش اتروان....شدیم ماشینا سوار همیشگی معمول طبق

 بودیم باهم هم شاهیار،راتین،تینا منو...باهم ،ماهیار،اترون،نازی درفشان...باهم

 ...نشست فرمون پشت شاهیار ایندفعه

 راه؟ چقدر دونید نمی:تینا

 چطور؟:شاهیار

 !بخوام میخوام میاد خوابم:تینا

 میکنیم بیدارت رسیدیم شمابخواب:راتین

 :(خوابیدم من پس باش: تینا

 منم..خوابید گرفت من پای روی گذاشت سرشو...خوابید گرفت شیک خیلی بعدم

 ...میزدن حرف باهم داشتن پسراهم میکردم گوش اهنگ خودم برای داشتم

 خوابم...ازگوشم دراوردم رو هندزفری و کردم خفه اهنگو...شد گرم منم چشای کم کم

 برد

 :میده تکونم داره یکی کردم احساس که..بود گذشته چقدر دونم نمی

 هوووو....رسیدیم ارا،پاشو شب:صدا

 چشامو بود نفعم به....حلقم توی امد رودم معدو کل...که میداد تکون همچین یعنی

 :میکنه بازنگام بانیش داره تینا دیدم کردم باز چشامو وقتی..بازکنم

 پاشدی؟ ععع:تینا

 !بازمیخوام باچشای منتهی!خوابیدم نه:ارا شب

 !رسیدیم؟ پاشو..کوفت:تینا

 !میام االن برو..خب خیلی:ارا شب
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 ...پایین رفتم شالم کردن بعدازدرست

 !مادمازل؟ عجب چه:اتروان

 .نمک بی کوفته:ارا شب

 میگری؟ پاچه شده بازچی:اترون

 اترون میکنه،موهای فرق موهاشون فقط اتروانه کپی اترون...میکنم دقت که حاال

 مشکی

 میکنی؟ نگاه چی به:اترون

 نداری؟ اوجالت میگم هیچی!هوم:ارا شب

 فقط کنم پیداش صبرکن!دارم من:شاهیار

 باج:ارا شب

 ..پیداکرد دارم دوست من که دارای مغز شکالت ازاون دوتا جیبش توی گشت بعدم

 بفرمایین:شاهیار

 میسی:ارا شب

 نمونیم عقب ها ازبچه..رو شکالتت بخور راه تو بریم...خواهش:شاهیار

 تکون موافقت معنی به سرمو بازمیکردم شکالتمو دور کاغذ داشتم که همونطور

 ...که مهمترنیست ازشکالت باش هرچی اخه..دادم

 ...خوردم جفتشو رسییدیم ها بچه به که هم وقتی

 ابشار به برسیم باال بریم دیگه بدویین!عجب چه:درفشان
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 خیلی یخیل خیلی....بود زیبا واقعا...ابشار به رسیدیم روی پیاده ساعت یک بعداز دقیقا

 پرنده صدای...اب شر شر صدای...خنک هوای...بود گرفته مه اونجارو کل...بود قشنگ

 ...بود شده عاشقش که من...میورد وجد به ادمو واقعا درختا بین های

 شفاف...بود خنک واقعا اب توی کردم رو دستم وقتی..ابشار نزدیک...پایین رفتیم وقتی

 باالی باالی اون بریم میخواست دلمون خیلی...سرسبز جا همه... وزالل

 ازهمون....میشد معلوم میشد سرازیر ازکوه اب که راهایی تازه باال بری وقتی چون

 جمع مانندی حوض جایی یه میومد اب راه ازیه وقتی دقیقا.. میکردی نگاه وقتی پایین

 میشد جاری اب دیگه راه یه واسطه به میشد جمع اب که جایی ازاون دوباره میشد

 ...بود بینظیر واقعا پایینی چه حوضه توی

 (میزارم عکسشو)

 !بگیریم عکس بیایین:درفشان

 ...هستم:ماهیار

 همونجا شد تموم گرفتنامون عکس وقتی...گرفتن عکس به کردیم شروع بعدم

 لیخی بودن پایین که افرادی..میداد کیف واقعا بود اب توی پاهامون تامون 12 نشستیم

 ظرهمن یه ازپایین چون..فناست به عمرشون نصف واقعا...بودن باال بیشتر..بود کم

 .دیگس

 :راتین

 ساحل سمت به کردیم حرکت ویلوا بسیــــــــــــاااااااار ابشار بعداز

 هایجا بریم فعال گرفتیم تصمیم ها بابچه....بود زیبا واقعا که عکساش..النیکای

 رو جزایر خود بریم بعد...وهاوایی...اطراف جزایر توی..روبگردیم گردشگری

 ...کردن قبول وهمه...بگردیم

 ...:باماشین بود راه ساعت یک ساحل تا دقیقا
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 میرسیم؟ کی میگم:تینا

 بخوابی؟ میخوای البد:راتین

 ...بانمک اقا نه:تینا

 چی؟ پس:راتین

 ...هچی:تینا

 پرسیدی؟ چرا پس خب:راتین

 میخواست دلم:تینا

 .!میرسیم دیگه ساعت نیم:شاهیار

 اه.. کنید ساکتش رو مزخرف اهنگ اون فعال... میرسیم که هروقتی:ارا شب

 عصابی؟ بی چرا:شاهیار

 میذارین؟ اعصاب ادم برای مگه:ارا شب

 ...اجی گفتی خب:تینا

 سالشه 60 انگاره نمیذارین عصاب همچین:راتین

 رو مرحله این کنم ستاره سه شیین ساکت..رفتم رو مرحله یه بار ده..مزه بی:ارا شب

 مگه؟ میشه چی دوستاره خب:شاهیار

 نمیشه...ستارست سه همش اخه:ارا شب

 اهان:شاهیار

 !رانندگیت به بده حواستو شدی متوجه حاالکه:تینا

 !فرمودین شما شد خب... چشم:شاهیار
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 فرگفتین؟ اذین اقای به! هااااااا بچه راستی:ارا شب

 ...میوفته یادت زود خیلی چی همه یعنی:راتین

 مگه؟ چیه خب:ارا شب

 تازه...نشدین غول نره تا 4 اون متوجه جدی ولی..گفتیم زدیم زنگ...هیچی:شاهیار

 موندن ماشین توی دوتاشونم

 بودن؟ مشکی کال که کدومااااااا؟همونایی نه:ارا شب

 !ببین...میان دنبالمون دارن االنم...اهوم:راتین

 دنبالمون میومد داشتن که رو ماشینی دوتا دادم نشونش اینه ازتوی

 ..ببین هستن جلو دوتاهم تازه:شاهیار

 خبره؟ چه یاخدااا...ترازمابودن جلو هم مشکی ماشین دوتا..میگفت راس

 محافظ؟ انقدر خبره؟چرا چه:تینا

 برمیگشتیم باید وگرنه....بمونیم شدن راضی شرط همین به بابااینا چون:راتین

 چال؟:ارا شب

 شاهکارمون خاطر به:شاهیار

 شاعرمیشه وقتی بخونید هزارچهره مرد لحن به)شاهکاری عجب به به:ارا شب

 (خخخخخ

 هستیم هایی زاده اشراف همجین یه:راتین

 کردیم؟ سفید رو خاندان چندتا ببین...نچ نچ:شاهیار

 هیی:تینا
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 یفک یعنی..سفید های باشن....زیبا بسیار جای..النیکای ساحل به رسیدیم بالخره

 سواری موج میداد

 :نشستیم ساعت نیم یه اول ساحل دم رسیدیم وقتی

 برین...پاشین دیگه خب:درفشان

 کجا؟:ماهیار

 دیگه سواری موج:درفشان

 ازکوه؟ پایین امدی نشد چیزی پات تو راستی:داریوش

 نشد چیزیش..نچ:درفشان

 ..باشیم باهم باید که نمیشه....تو بدون نمیده کیف:اترون

 سواری؟ موج میاییم بعدی دفعه...سواری قایق بریم پاشین اصال:شاهیار

 هم خیلی..بود نامردی میرفتیم ماها اگه.باشییم باهم هممون باید..نمیشد واقعا ولی

 بود نامردی

 باش...خب:درفشان

 بریم پاشین..خب:داریوش

 یکردیمم سواری قایق داشتیم وقتی..داد کیف واقعا...توپ سواری قایق یه رفتیم بعدم

 ....زیبابودن واقعا رودیدی دوقلو جزایر میشد..

 یه هک صندالیی روی نشستیم رفتیم گذشت خوش هم خیلی که...سواری بعدازقایق

 سبیدمیچ خنک نوشیدنی واقعا...کنه جلوگیرری افتاب تابش تااز بود باز روش چترهم

 تواب؟ نریم...میگم:راتین

 ..میدیم تکون دست براتون ازاینجا ماهاهم..برین شماها:ارا شب
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 تواب نرفتین چی؟اصال شماها...اخه:ماهیار

 ...میاییم ماهاهم بدی دفعه...برین هستیم حاال حاال...نباش نگران:درفشان

 ...شال بامانتو اب توی بیان دخترامیخواستن اگه..بگمااااا اینم

 هتل توی هست ماها برای سرپوشیده استخر بعدم:ارا شب

 دیگه؟ بریم ماها یعنی:شاهیار

 برین اره:ازرم

 بعدبریم بیارن براتون بگین میخوایین هرجی پس..خب خیله:داریوش

 میکنیم صداتون میاییم خواستیم چیزی کاریه؟هروقت چه خب نه:تینا

 فعال...خب خیله:اتروان

 لهحوص..دراوردم حرکت بایه تیشرتمو شیک خیلی....اب سمت رفتیم ها بابچه بعدم

 ...اب توی رفتیم سریع علت همین به...نداشتیممممم کردن عوض شلوراک

 :اتروان

 امحم سمت بیرون،رفتیم امدیم ازاب بعدازاینکه... بودیم اب توی دوساعت تا دقیقا

 ... اورد سرحالمون خیلی که حسابی دوش بعدازیه گذاشتن که هایی

 وضعش؟ چه این..خل میخوری سرما:راتین

 !رکابی دیگه خوبه...ندارم تیشرت حوصله:اتروان

 ...خورد بهم حالم کن عوض..بدبخت ای عقده اه:شاهیار

 که راکوشلو تیشرت یه با لباسمو سوت سه به....بده فوشم شد نمی بدترازاین یعنی

 .:دخترا پیش رفتیم...کردم عوض بود سرهم

 بیاره بستنی بگو نشستی تا...راتین....کندین دل ازاب عجب چه:درفشان
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 امردیگه؟:راتین

 !بگین؟ داشتین کاری گفتین خودتون:ارا شب

 دارید؟ میل چی بفرمایید خب....شماها ازدست هوف:داریوش

 ..کردگدن سالد یه:ازرم

 !گفتم جدی بانمک خانوم:داریوش

 ایشششش...بانمکم معلوم:ازرم

 ؟..بشینیم یا میگین:ماهیار

 .بلندشین میشید مجبور ولی..بشینید خب:درفشان

 ....دقیقا:ارام

 ...دیگه بگین خب:اترون

 ....غرمیزنیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خییلی:تینا

 دارید؟ میل چی بفرمایید میخوام عذر:اترون

 ..باشه داشته چترم...بستنی ابمیوه.....شد خب حاال:درفشان

 ..دیگه بگیرین میخورین هرچی خودتونم:ارا شب

 ممنون...واقعا مرسی:ماهیار

 ...دیگه برین خواهش:درفشان

 میخورین؟ طمعی چه:اتروان

 میوهاب براشون تا رفتیم ماهیار همراه به کردن باالصادر بلند لیست یه بعدازاینکه

 .... نسکافه خودمونم برای بگیریم بستنی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

254 

 

 ادهد سفارش که چیزایی شدن بعدازاماده..بشه اماده تا کشید طول دیق بیست دقیقا

 ....ها بچه پیش رفتیم بودیم

 هتل؟ بریم میشه شب داره االن...میگم خب:ارا شب

 بریم؟ کجا پس:داریوش

 ...بیرون بریم شامم..بچرخیم بریم:درفشان

 هست؟ امکانش اگه...فردا برای باشه...ایم خسته خیلی:اترون

 ...رسیدن خوبی نتیجه به فکرکردن خرده بعدازیه

 پونگ؟ پینگ بریم بعدازشام ولی...قبول باش:ازرم

 دیره خیلی ینبیوفت راه حاالهم...حتما:ماهیار

 ...بریم:نازی

 باسرفقط هتل رسیدیم وقتی..بودیم خسته تامون 12 انقدر رفتیم زور به ماشین تا

 غذا جون به بودیم افتاده ها زده قحطی عین... هتل رستوران سمت رفتیم

 یممیخواست انگارکه نه انگار اصال یعنی.... اتاق توی رفتیم تامون 12غذا بعدازخوردن

 نرسیده بالش به هنوز سرم شخصه به خودم من چون...کنیم بازی پونگ پینگ

  بودم بیهوش

 :نازی

 ساعت االنم....خوابمون ادامه امدیم بعدازناهارم بودیم خواب ظهر لنگ تا دقیقا

 مکردی کارامونو... بابااینا به زدن بعداززنگ..پاشدیم ازخواب کردیم لطف که عصره5

 ....: داشت بازی سالون خودمون قول به یا ورزش سالن که هتل پشت رفتیم

 والی؟ میان کیا خب:ماهیار
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 !من:درفشان

 !پونگ؟ پینگ بیایین اول:شاهیار

 !هستم:ارا شب

 رو یباز اون اول..درمیاد بازی کدوم ببینیم.کنیم کشی قرعه بیایین اول خب:شاهیار

 !بدیم انجام

 !خوبه:درفشان

 پات؟ بااین تومیتونی بزنیم والی مامیخوایم اصال...ببینم هوف:ماهیار

 ..کالفم خودمم!میدونم چه:درفشان

 دوشنبس امروز...بازمیکنی گچشو میریم دیگه هفته...نداره عیب:اتروان

 گرفت گچ..رفتیم چهارشنبه شنبه سه پیش هفته خب:درفشان

 ...بیایین گفته بعد هفته تازه هفته یک میشه هفته این خب:اترون

 زودتربریم؟ نمیشه:درفشان

 ...بیایین دیگه هفته میگه زودتربریم اگه خب:داریوش

 رفته در..نشکسته که پام...شدم خسته من:درفشان

 میکنه؟ فرقی چه:ماهیار

 !میکنه فرق خیلی:درفشان

 میگرن گچ هردوشو اینکه مهم:ماهیار

 گفتی شد خب:درفشان

 بودی غفلت خواب تو نمیگفتم اگه...دیگه همینه:ماهیار
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 !بیدارشم نمیخوام غفلت توخواب ادم چیزا این به اگه:درفشان

 !داره؟ عواقب هزارتا...باشی غفلت توخواب اگه خب ببین!نه...هییی:ماهیار

 !باشی فکرعواقبش تونمیخواد:درفشان

 !نیست خودم دست اخه:ماهیار

 !ای خودشیفته ازبس:درفشان

 داشت؟ ربطی چه:ماهیار

 !نمیگم الکی رو چییزی منکه..داشته ربط البد:درفشان

 گفته؟ کی ععع:ماهیار

 اقاجونم:درفشان

 اقاجون؟:ماهیار

 !مامانم بابای...دیه اله:درفشان

 ...شد خفه کال

 !میگن درست زند اقای حتما...بله:ماهیاار

 !نمیگن درست بگو داری جرات:درفشان

 سیرنشده ازجونش هنوز:داریوش

 ایشششش:درفشان

 داشت؟ ربطی چه االن:راتین

 داشت ربط خیلی:تینا

 کجاش؟:راتین
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 !ای دیگه بحث نمیشین متوجه پسرا شما اونکه حاال!جاش همه:تینا

 مظلومی؟ این باپسرادارید؟پسرابه مشکلی چه شماها!ببینم صبرکنید:اتروان

 اه..پونگ پینگ پاشین...بگه؟ کی تونگی:ارام

 دیگه میگه راس چمه؟دوما من اوالمگه:اتروان

 خان به میزنم زنگ االن همین وگرنه..نکنید قبول دارین جرات..داور منم:درفشان

 داییم

 .پسرامیخندیدیم قیافه به دختراداشتیم ما...شدن ساکت پسرا کال

 بگه؟ موافقه هرکی خب:ازرم

 باال اوردن دستاشونو همه

 دیمیکر اعالم موافقتو نبودی موافق اگرم کرد تحدید همچین درفشان یعنی:داریوش

 باشن موافق باید همه..بیخود:درفشان

 گفته؟ کی:ماهیار

 !من:درفشان

 ...باشه اینطور که:ماهیار

 هوم؟:درفشان

 بده؟ مسابقه بامن میاد کی!هیچی:ماهیار

 ییعالیییییییی کرد نگاش چپ چپ درفشان همیچن...داربود خنده خیلی ماهیار قیافه

  جفتشون بودن

 :نازی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

258 

 

 بگم؟ من اقا:داریوش

 !بگو:اتروان

 ماهیار.. ارا وشب شاهیار.. ازرم منو...باهم وتینا اترون....باهم وارام اتروان:داریوش

 بابرندمون؟چطوره؟

 ماهیارو رو پونگ پینگ سالن کردیم رزو دوساعت یه قشنگ...کردن موافقت همه

 ...رسید پایان به اینطوری بازی بود هرچی...بودن داور درفشان

 یعنی کردیم مساوی داریوش و من..برد 10،7 ازتینا اترون...برد 10،9 ازاتروان ارام

 برد 10،8 ارا شاهیارازشب....10،9 شدیم بردم من دادیم مسابقه دوباره که 10، 10

 :دوم دور رفتیم بعد

 ..بلدنیستین بازی کدموتون هیچ اه:ماهیار

 !بیا بلدی توکه:اتروان

 .نمیدم افتخار االن دیگه نه:ماهیار

 ...خودشیفته ایش:درفشان

 هیجان خیلی واقعا بود تایی 15 بازی باهم شاهیارم منو...باهم واترون ارام:دوم دور

 بود خالی واقعا درفشانم جای...انگیزبود

 هند بافور که بود فورهند اولش حرکت..کردم شروع رو بازی ساده سرویس بایه

 ...ااااااهندا بک بافورهند فقط نه البته پیداکرد ادمه منوال همین به بازی....دادم جوابشو

 ..رسید پایان به درفشان باجیغ بازی

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــسسسسسسسسسسسسسس:درفشان

 هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سسسسسسهههههههههه
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 بگو درست...درد:شاهیار

 هیچی گم نمی اصال ایشششش ادب بی پسره...مرض دردو:درفشان

 بزن حرف ترخدا نه:شاهیار

 ایششش....توبگی نکرده الزم:درفشان

 حرفم کردن گنده هیکل فقط نچ نچ..بکشید خجالت متاسفم واقعا...خب:درفشان

 پیش دخترا...کیش کیش پسرا میزنن

 ییییییییییییییییییییییییواییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی....پیش

 هوااااااااااااااااااااااااا صدمترپریدیم یهو

 چته؟ درد:ارام

 !گفتم شعر ارام وای:درفشان

 فداتشمممممممممممممممممم واییییییییییییییییی:ارام

 چنددور؟ باشه:درفشان

 باش ادم.درد:ارام

 بسه توهستی:درفشان

 پیش؟ پیش دخترا کیش کیش پسرا چی سوال؟یعنی یه:اترون

 بیان یاماج...بیرون پسرا یعنی..کل عقل ی؟خبنمیفهم میگی چرا بعدمیگه بیا:درفشان

 شد زار چمن سهله که علف زیرپاش پسره این...بزنن تایی5 ست یه

 ازطرفداریت مرسی:ماهیار

 داشت قابلم میکنم خواهش:درفشان

 داریی؟ رو خیلی میدونستی:ماهیار
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 زکی؟ میگی پا سنگ به بودم گفته منم:درفشان

 بزنیم ست رفتیم نازی منو...دیگه بسه:ارام

 نگاه بربرمنو دارن وایسادن برید خب...نشیداااااااااااااااا گم فقط:درفشان

 ایششش برودیگه.میکنن

 واقعا ارام بازی....بود خوب خیلی واییی کنیم بازی یی تا5 ست یه تا رفتیم ارام منو

 برد 5،3 منو چون..بود خوب

 ....برو ماهی..دیگه خب:درفشان

 درد و ماهی....وکوفت ماهی:ماهیار

 بزن حرف درست...ادب بی هوووو:درفشان

 نخوام؟:ماهیار

 ماهیار؟ یابیام میری:داریوش

 رفتم...خب خیله:ماهیار

 ...تایی 10 ست:درفشان

 رو راما دقیقا....میزد قشنگ خیلی...ماهربود خیلی ماهیار....بود انگیز هیجان خیلی واقعا

 پرو بچه برد 10،5

 همینه شعورش کال اراممم نداره عیب:درفشان

 بردم کردیم داره؟بازی ربطی چه وا:ماهیار

 وگرنه..تونم نمی که حیف:درفشان

 بازی؟ میایی...خوبه پات دیگه هفته:ماهیار

  قبول:درفشان
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 :درفشان

 یمکرد بازی اب که روزی کنم؟ازاون چیکارش دونستم نمی..ازدرد میترکید داشت پام

 میشه بیشتر دردش فقط...نشده خوب هنوزم..دردگرفته پام کردیم هم دنبال

 که االن تا پریدم ازخواب صبح6 ساعت پام درد از....درمیومد داشت اشکم رسما

 با...کنم بیدارشون نخواست دلم هاست بچه بیدارشدن نزدیک صبحه 8 ساعت

 مراع بودم عمارت االن اگه مطمئنن پااااااامم خداااا واییی...نشد که بهترنشد مسکنم

 .....اخ اخ کردن هم دنبال به برسه چه بردارم ازقدم قدم میذاشتن

 ..:. بیدارشدن نوبیتی ها بچه که میکردم تسلیم افرین جان به جان داشتم رسما

 میکنی؟ گریه اجی؟داری شده چی!درفشان:ارا شب

 !درفشان:ارا

 میخور بهم ازدردپام داشت حالم

 پام...پ:درفشان

 چی؟دردمیکنه؟ پات:ارام

 .....نشدم اروم بامسکنم ازدرد میترکه داره:درفشان

 خب؟..دکتر بریم پسرا به میزنگم االن..صبرکن:ارا شب

 ...میکردم قبول باید نداشتم ای دیگه چاره

 !کنم عوض لباسامو برم من پس باش:درفشان

 میکنه بازیم دنبال پاش این با...میارم خودم..نکرده الزم:ارام

 شده؟ چی! سالم:تینا

 ازدرد میشه فلج داره پام هیچی:درفشان
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 کو؟ ارا شب...خدانکنه ععع:تینا

 دکتر بریم..پسرا به بزنه زنگ رفت:درفشان

 کنم عوض لباس برم منم.کرد کارخوبی خیلی:تینا

 پایین امد ازرم با همراه ها ازپله ارام موقع همون

 شدی؟ چی بگردم الهی هییی:ازرم

 نکن شلوغش نیست چیزی:درفشان

 دردگرفته پاش فقط...نشده هیچی:ما پیش امد شد تموم تلفنش که ارا شب

 !دکتر بریم پسرا به بزنید زنگ خب:ازرم

 زدم زنگ االن همین:ارا شب

 شده؟ چی ععع!سالم سالم:پایین امد ها ازپله هم نازی

 گرفته درد درفشان پای دکتر بریم کنید عوض لباس هیجی:ارام

 ونلباساش رفتن خودشون ارام کمک به لباسام بعدازتعویض...هماهنگی الیک یعنی

 در دم تا ها بچه کمک به..دربودن جلوی اماده حاضرو دیقه بعدازپنچ...کردن عوض رو

 خدااااا.. میکرد درد پام واقعا چون..رفتم

 توهم بااخمای البته.. بیرون امدن پسراهم بیرون رفتیم تا

 دادی؟ خود کاردست بالخره:ماهیار

 !خیرم نه:درفشان

 ..بلندشی نتونی دیگه بزنمت میخوری که اونجاییی تا میخواد دلم یعنی:اتروان

 ....خشن:درفشان
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 ...حیف فقط یعنی:اترون

 بریم..بسه:داریوش

 کجابریم؟ دکتر ببینیم..فر اذین اقای بزنیم زنگ یه:راتین

 بزن زنگ:شاهیار

 ... افتادیم راه فرگفتن اذین اقای که ادرسی سمت به... راتین زدن بعداززنگ

 هنقش ازروی رو راه فرگفتن اذین اقای که دکتری مطب به رسیدیم ساعت بعدازنیم

 :شدم پیاده ها بچه کمک به....کردیم پیدا

 ... ذره یه بریم پیاده باید:راتین

 بیایی؟ راه میتونی:اترون

 !اهوم:درفشان

 ..نیست راه هم خیلی..میکنیم کمکش هم ماها:ارا شب

 قهطب دکتر مطب..تو رفتیم ها بچه کمک به...بود بزرگ ساختمان یه توی دکتر مطب

 پنجم طبقه بعد لحظه چند.. پنج طبقه رفتیم شدیم اسانسور سوار..بود پنجم

 اهنگ داشتم ها تابلو وقتی بود واحد یه هرطبقه توی بود معلوم که اینطوری...بودیم

 اختمانس داخل دکور...بود شیکی خیلی ساختمون.....بود مطب ها طبقه بیشتر میکردم

 اذین اقای هک مطب توی رفتیم بچه با....رنگین وسنگین شیک خیلی بود سفید مشکی

 ...بود باحال خیلی بود چوب طرح مطب داخل فضای دیدیم فررو

 پیداکردین؟ راحت:فر اذین اقای

 ..بله:داریوش

 پات؟ با کردی چیکار درفشان:فر اذین اقای

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

264 

 

 داد جواب من جای به اترون

 رسو هم ازنره..کردن بازی اب..کردن بازی دنبال پاش این با فقط...نکرده کاری:اترون

 خورده

 هوتمب مات..بود دیدنی فر اذین اقای ای قیافه ولی...اترون کنه خفم میخواست یعنی

 :میکرد نگام داشت

 درفشان؟ میدونه پدرت:فر اذین اقای

 !نه:درفشان

 دردگرفته پام که دونست نمی چیزی بابا اوردم شانس واقعا ولی

 ماس نوبته...توببینم برو:فر اذین اقای

 بیام؟ باهاتون منم میشه:ماهیار

 بیاد باهم یومد نمی بدمم ولی...نخود چه این به موندم من اخه

 !بیاد راه بتونه کنن کمکش ازدخترا دوتا فقط...نداره مشکلی: فر اذین اقای

 وگرنه...نبود دستشون چوب دونه یه هرکدومشون که داشت دوسم خیلی خدا فقط

 کردن نمی تضمین رو بودنم زنده

 !میاییم نازنین منو:ارام

 دوست دکتر که شدم متوجه بعد..شد نوبتمون زود انقدر چرا که کردم تعجب خیلی

 باموهی...میخورد بهش ساله 45،46 حدودا مرد یه دکتر...فرهستش اذین اقای

 به... رنگش هم وکروات بابولیز بود پویشده هم خاکستری شلوار کت یه...جوگندمی

 ...غربی هم بود شرقی هم بود جوری یه یعنی...باش غرب اهل خورد نمی قیافش
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 ردمک تعریف برات تلفن ازپشت!شدیم مزاحمت جان ویلیام ببخشین:فر اذین اقای

 ....چیه قضیه

 ته؟بهدردگرف پاشون که شده چی حال...بیایید زود گفتم خاطرهمین به منم:ویلیام اقای

 نیوردن؟ فشار پاشون اون روی که زیاد احتمال

 نزنن وسط اون منو کردن سعی خیلی. وماهیار ونازی ارام یعنی

 ...میشه شروع دردش شدت به پاش صبح ازامروز:فر اذین اقای

 شارف پاشون به باید نه ایشون میکنم تاکیید بازم چیه؟من دلیلش:ویلیام اقای

 واردکننن

 ...اوردن فشار متاسفانه ولی:ماهیار

 بدین؟ توضیح میشه:ویلیام اقای

 همتوج رو فامیلیشون اخر من..گردشد ویلیام اقای چشای..ماهیار دادن بعدازتوضیح

 ...نشدم

 تخت اون روی بشینه کنید کمکش لطفا..کنم پات به نگاه یه باید:ویلیام اقای

 میکرد باز پامو گچ داشت.....مریضا مخصوص بودن گذاشته اتاق گوشه تخت یه

 ....شدم بخیالش سردرنیوردم چیزی ولی میکردم نگاه بادقت داشتم

 جربهروت حس این خیلی نزاشت پام درد ولی..بود عالیی حس یه...بازشد پام گچ وقتی

 ..کنم

 اشونپ روی ایشون که فشاری این با...نشکسته پاشون شکرکنید خدارو:ویلیام اقای

 بردارن قدم یک حتی ندارن حق ماه این اخر تا بگم باید...اوردن

 کوچولو؟؟؟ یه حتی:درفشان
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 اخر من؟تا..تونمممممممم نمی نهههه..... کردم غلط خدااااااااا نههههههههههههه

 بخوابم؟محاللللللهههههه سرجام ماه این

 تونم نخوابم؟نمی نمیشه:درفشان

 میشی بستری بیمارستان اخرماه تا....میشه چرا:خونسردی درکمال ویلیام اقای

 میترکیددددددددد حوصلم بیمارستان دادم ترجیح رو هتل همون

 ...هتل هموم...نه نه نه:درفشان

 بشه جراحی باید وگرنه...نمیخوری تکون ازجات پس:ویلیام اقای

 هیییی بود سخت خیلی ولی....کردم قبول سریع جراحی پام نکنه اینکه ازترس

 حله گردنی پس دوتا پاش خواست..راحت خیالتون:ماهیار

 مایونوه کوروش با خودم بیایین ازاینکه قبل....کارنیست این به نیازی:فر اذین اقای

 میده توضبح براشون داره راتین االن...زدم حرف

 برس دادم به خودت خدایا

 !اینجا میان بابا که اینطوری..خب:درفشان

 شدنی ولی سخته دوم راه...میزاره هم دومی راه یه همیشه:فر اذین اقای

 چی؟:درفشان

 بعد بیرون بریم:فر اذین اقای

 فتیمر مستقیم فقط..بیرون رفتیم وقتی گرفت پامو جدید گچ یه دوباره دکتر بعدم

 حرف همایون عمو و بابا با داشتم که راه توی....هتل رفتیم بعدازاونم ماشینا سمت

 بابا شرط فقط...فاتحه رسما....زدم ناقص سکته که..زدن سرم داد همچین...میزدم

 جدی درحدی بابا حرف دقیقا...بود حرکتموون فردا نمیکردم قبول..هییی....بود عالی
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 منم.... پرواز صبح 7 ساعا فردا کردم نمی قبول...اینترنت با اونم فرستاده بیلط بودکه

 کردم قبول خاطرهمین به..نمیخواست دلم اصال

 هتل کافه توی بودیم نشسته

 کردی؟ فکراتو...خب:فر اذین اقای

 میکنم قبول بابارو شرط من.بله:درفشان

 نوازش اسم به هست چیزی یه...نمیکردی جدی؟قبول:اتروان

 !اتروان:ارام

 بله؟:اتروان

 خشنی؟ انقدر چرا:ارام

 ...نیستم خشن:اتروان

 زورگوو:ارا شب

 موافقم اتروان پیشنهادای با من ولی:شاهیار

 نجپ فقط...درفشان...کن اعالم موافقتو بزن زنگ خودت پس...خب خیله:فر اذین اقای

 داری؟خب؟ وقت دیقه

 هم فکرکردن برای ساعت یک دقیقا بابا...گرفتم رو عمارت شماره سریع

 میکنه هنگ مخم بابامیوفتم شرط یاد واقعا...هییی...داد

 :بود قشنگ خیلی زد بابا که حرفی تنها کردم اعالم موافقتمو بابا به وقتی

 ردیک گانه بچه کارای ازاین بفهمم دیگه دفعه یک فقط... دیگه دفعه یه!درفشان:بابا

 ...میگردونم برت میام خودم

 (کردن قطع رو تماس یعنی..)فرت تماس و
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 کنم؟ تحمل رو اینا حضور چطوری من خداااا وای

 وای....خدااااا گذاشتن اقابزرگ گفت بابا گذاشتن؟البته عمو خان شرطه اینم اخه

 اوه اوه میزنه زنگ دایی خان دیگه ساعت یک تا دقیقا یعنی برسه داد خدابه

 خودشون دایی خان که کرد راحت خیالمو بابا اینکه بدم؟با چی رو دایی خان جواب

 یعنی.تهرف دایی خان به افشینم گند اخالق این...برگدونه گردنی پس با تا اینجا نمیان

 هن دایی خان ولی.....وحشی پسره دردمیکنه جاش روز دو تا میزنه گردنی پس همچین

 بشه چی وقتایی یه که نیس وقت بی وقت

 هوف..میخورم میدونستم اندفعه ولی نخوردمااااااااا گردنی پس داییم ازخان تاحاال ولی

 خیرکنه خدابه

 میخورین؟ چی خب:راتین

 هیچی:درفشان

 ...کردی غلط:راتین

 محبت مرسی

 میوه ابو وبستنی کیک با نسکافه...میکنی اسرار خیلی اگه خب...واقعا ممنون:درفشان

 دیگه؟ چیزه:راتین

 میگم بود:درفشان

 ندچ این...کنه درست جدا شام درفشان برای سپردم اشپزرستوران به:فر اذین اقای

 هستم اینجا خودمم وقته

 ممنونم واقعا:شاهیار
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 ردیف یه داشتم....فکرمیکنم بیشتر دارم که االن بوداااا جالب بابا شر ولی....خدا هی

 ....بود جذاب نگذریم ازحق واقعا...انالیزمیکردم رو بود نشسته روم روبه که رو

 رقف سفیدا ولی سفید میگم من بگمااااا اینم..سفید تهران خاندان ها بچه کل عین

 ایشششش... خاندان توی نداریم شیربرنج خدارو فقط...میکنه

 رفته مادریش خانواده به زیاد احتمال به چشماشم...بود تیره ماهیاربلوطی موهای

 بلند قد... نمیرسید من پای به ولی داشت چالم....بود طوسی چشاش چون..بود

 اب لباسشم...نبود بادکنکیا ازاین بود ورزشکاری هیکلش گفت میشه..چهارشونه

 بود زد طوسی ست بود کرده درست رو خاصی هارمونی یه چشمش

 بودم کرده عادت بهش واقعا ولی...خداااااااا وایی

 .....اینا بابا شرط واما

 وتینا ارام ارا شب ازرم بودن به کاری...میگم بهت چی ببین!درفشان:بابا

 بیرون برای داشتی هرکاری برسه گوشم به ولی...درست واجبه بودنشون..ندارم

 به...میدونی خودت ندادی خبر پسرا به بیرون بزاری ازدراتاق پاتو خواستی ازاتاق

 تنرف بیرون درمورد درضمن....باشی داشته کامل درسترس درهرجایی بهشون نفعته

 فهمیدی(فر اذین اقای)اریا ای واجازه...پسرا اجازه با بیرون بری خواستی اگه

 ای دنده یه میدونم چون ولی...جنابعالی فقط نه تاتون6 درمورد....یانه؟درضمن

 .کنی قبول کنم کاری مجبورشدم

  هییییی...شدم خرفهم قششنگ یعنی

 :ارا شب

 همش ولی...بهتربود خیلی نخوره تکون ازجاش درفشان شد قرار که ازوقتی

 دنز زنگ پسراهم به اینا بابا چون..کردیم تعجب خیلی چیزی ازیه ولی...غرغرمیکرد
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 هچ دونم نمی...نمیکنید کاری درفشان پای شدن بعدازخوب دخترا اجازه بدون گفتن

 ..:خیرکنه به خدا خبره؟فقط

 !منننننننننننن؟ بده کنترلو...تاب تی هووووووو:درفشان

 !تاب تی دردو!درفشان وای:تینا

 ؟!پامیشا:درفشان

 فر اذین اقای به زدم زنگ پاشی باورکن...کردی غلط:ارام

 شد منفجر حوصلم..لوس نمک بی حاال خب:درفشان

 درنیاری بازی میمون میخواستی:نازی

 خورد شو میوه ادامه پاش یکی اون روی انداخت پاش ریلکس خیلی بعدم

 هیکلته میمون...درد:درفشان

 خونسردبود ارام واقعا یعنی

 !میخوندی؟ همه باکارات که...تویی اون عزیزم:ارام

 سیرکه دلقک که....نازی اون..دیگه نه:درفشان

 دعوانکیند دلقکید تاتون سه:ازرم

 توساکت:باهم تاشون سه

 ...گذشتی سیرکم ازدلقک که شماهیس! جان ازرم:ارام

 هستین یکی همتون دیگه بس:ارا شب

 ....زدن درو موقع همون

 ببینم سرکنید شاالتونو:ارا شب
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 ...عصاب بی وا:درفشان

 وفه پسران دیدم. کردم نگاه که چشمی ازتوی کرد تنم مانتومم سرکردم شالمو اول

 کنید تنتون مانتوهاتونم:ارا شب

 پالسن اینجا ساعته هشت ندارن؟چهل زندگی کارو اینا نمیدونم من:درفشان

 ....تو بیان نذاشتن

 شام موقع بعدم...ساعته وچهار بیست نیستو وهشت چهل اون:ماهیار

 دمپوسی بیرون بیام میخوام بعدم.. ساعت هشت و چهل بگم میخواد دلم اوال:درفشان

 نیست مهم اصال:داریوش

 یارشاه که...ببرم درفشان برای امدم...کشیدن همه برای رو شام ریلکس خیلی بعدم

 نذاشت

 نخوردی؟ کجا؟شامتو:شاهیار

 ...میبرم درفشان برای:ارا شب

 میبرم من:ماهیار

 بخور شامتو حاالهم:شاهیار

 ..... هست خبرایی یه اینجا ولی...خوردن شام به کردم شروع شیک خیلی

 حرف هب نشستیم....کردیم نزدیک بهم رو تختا رفتیم ها بچه پیشنهاد به بعدازشام

 کردن بازی یاپوچ وگول..زدن

 سررفت حوصلم...دیگه بازی یه بیایین:درفشان

 سرنمیره؟ حوصلت کی:ماهیار
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 بگم؟:درفشان

 !بگو؟:داریوش

 بیرون بریم:درفشان

 بگو؟ باردیگه یه:اترون

 رفته سر حوصلم عععع:درفشان

 برمیگردیم فردا همین ناراحتی..سرم فدای:ماهیار

 قهرم اصال اه:درفشان

 نمیده جواب:شاهیار

 کوچولو؟ یه حتی:درفشان

 مورچه کوچیکه انگشت کوچیکه ناخن اندازه حتی:داریوش

 کنیم بازی یاپوچ گول همین.. هیچی که شدته این به اگه خب!اها:درفشان

 بود عالی قیافش واقعا

 لباسامونو ماهاهم رفتن پسرا بودکه 3 نزدیکای ساعت کردیم بازی دیگه دست چند یه

 همش درفشان روز کل توی بگمااا اینم البته..خوابیدیم گرفتیم کردیم عوض

 ولی...میشه خسته باش خواب همش که اینطوری بره راهم گفته دکتر چون....نخوابیده

 فعال حضور پسرا تا6 دیقه پنچ اون توی که دیگه چیزه نه بره راه دیقه پنج فقط

 درفشان ازپس خیلی تونه نمی کسی کال اخه....فر اذین اقای همینطور...دارن

 :(خواهرمه عین دارم دوسش واقعا عشقمممم زلزلس چون..بربیاد

 :کیارش
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 12ینا نمیزارن وبابا اقابزرگ چرا دونم نمی....میشدم منفجر عصبانیت ازشدت داشتم

 ...هوف....برگردونیم رو تا

 ارومشون چطوری مامان دونم نمی میکنن رو بزرگ اقا طرفداری خانوما هم وسطه این

 ...میشدم خل داشتم...خدا وای....کرد

 !باهممون کاردارن اقابزرگ تو بیا!کیارش:تیرداد

 دارن؟ چیکار دونی نمی:کیارش

 بیابریم خورده عصبام:تیرداد

 سرجاشه؟ عصبام من که نه:کیارش

 تو برین بیایین...بسه داداش..بس:مهرداد

 پدرشاهیار مهرداد...رماهیا پدر تیرداد

 بقیه پیش رفتیم مهرداد تیردادو با

 !دیرکردین:اقابزرگ

 عذرمیخوام:کیارش

 بشینید:بابا

 میکنه؟ جارو زمینو داره خبره؟اخماتون چه:مامان

 !جون مامان:افشین

 شده؟ چی!جانم:مامان

 ....ادم برای نمیذارن عصاب تا 12 این!جون مامان:افشین

 هنمیش ولی....شورمیزنه براشون دلم منم...افتاده که اتفاقی...دیگه بسه:اقابزرگ

 گردونم برشون
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 چی؟ برای:اردشیر

 اشراف بزرگان کل بلکه...پدرمن تنها نه..وسطه پدرم وصیت پای:اقابزرگ

 ...بودن جمع یک درجه های زاده اشراف همه

 وسطه اشراف بزرگان وصیت پای.....باتهرانی حق کامال:بزرگ حسابی اقای

 بوده؟ چی وصیت این بگین میشه:کیارش

 درجه اشراف های ازخاندان کدوم هیچ توی که...میدونید همتون اینو!....حتما:اقابزرگ

 نگذره ازدوجشون ازسن که وقتی تا ولی....ازدواج حتی..نیست زوری چیزی هیچ..یک

 باکسی باید نه حتما اینکه زوری ازدواج از منظورم که....بگم اینم:اقابزرگ

 زاده اشراف خاندانای این توی ازدواج هم همیشه...کننن ازدواج مادرنظرمیگیرم

 مه وبیخود لوس ازقوانین خیلی..نداره مشکلی هم کسی هیچ....بوده سنتی کامال

 بهترمیدونید خودتون اینو....شده برداشته

 میکنیمن مبجورش میرسه سالگی چهارپنج سن به بچه وقتی..مثال:بزرگ اتوشیان اقای

 کننه بچگی باید...بچس...رفتارکنه بزرگترا عین

 ...یادگیری به کنه شروع باید سالگی 10 ازسن خاطر همین به: بزرگ اتوشیان اقای

 داره موندشون به ربطی چه ولی..درست حرفا این همه:همایون

 ازدواجشون بحث:اقابزرگ

 زودی؟ این چی؟به یعنی بودیم هنگ

 دخترا؟ زودبرای االن ولی:کیارش

 نداربی چیزایی یه...پیداست ازشواهد که اینطور!جان کیارش:فربزرگ اشکانی اقای

 میوفته اتفاق تا 12 این
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 افتادیم دوهزاریم تازه

 بخوان اگه موندشون برای.... بزارین شرط ها بچه برای باید.. خاطرهمین به:اقابزرگ

 اهمااشتب...نیست چیزی یعنی نکردن قبول اگه ولی...هست چیزی یه یعنی بمونن

 میکردیم

 یلموگال که بود تابستون وتوی....ماها سفررفتن برای اینا بابا دلیالی حاالمیفهممم

 خدااا هی....بست دل بهم...بستم دل بهش

 باشه؟ داشته هواشونو گفتین اریا به.... خاطرهمینم به:کوروش

 .درسته مامال:اقابزرگ

 چی؟ کردن ای دیگه کاره اینا اگه...بابا ولی:عمه

 ...تاشون12...برمیان دیگه هم ازپس.. نباش نگران شما:اقابزرگ

 میسوزه هتل اون برای دلم فقط:اردشیر

 دقیقا:علی

 توفکری؟ چرا...افشین:اتوش

 بدوه؟ پاش اون با تونسته چطوری درفشان که فکرم تواین... هیچی...هوم:افشین

 دیگه میخواد؟درفشان فکرکردن اخه:اذین

 میزنید حرف اینطوری من های نوه درمورد اخرتونه دفعه:بابا

 نوتونیمااا مادوتا!باباجون:اذین

 بعد کردین ازدواج وقتی:بابا
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 یالن طرف شد کچ محسوس خیلی سراذینم..بازشد نیشاششون نامحسوس خیلی

 بهتر کسی چه...دخترخشایار برد و اقااذین دل که دختری...پس خب....دخترخشایار

 افراشته خاندان ازخشایارو

 شده عماد دختره عاشق که بیاره زبون به میخواد کی ببینم...افشین موند فقط

 تاجر خاندانشون کل....بودن خوبی خانواده همینطور..بود خوبی دختره واقعا...پروانه

 کارو این اجازه که بودن کسایی تنها جات وعتیقه باف دست فرش تاجر....بودن

 داشتن

 درفشان به بزنید زنگ یه پاشین همایون...کوروش:اقابزرگ

 فرستادین؟ که هارو بلیط فقط:بزرگ زند اقای

 فرستادم باباجون بله:کوروش

 عین....نداشتن کالشوخی.کرد شوخی نمیشد زند اقای با البته..خوار پاچه اه اه

 همین تر خشن ورژن یه فقط...بابا

 گفتنن..نزاشتن که بزنه زنگ میخواست ارشاویر... همایون کوروش بعدازتماس

 پاش فقط شکر الهی حاال....سرش فدای اصال...میشه زهرترک بچم خوب...بعدا

 ... سپردمشون خودت به خدایا...بود

 :ازرم

 ازداریوش هم لحظه یک تونم نمی...میگذره هاوایی به ما ازامدن ماه یک دقیقا االن

 عادت ولی نه....دیگه چیزه نه...عادته حسیه؟میدونم چه این خدایا...باشم دور

 نقدرا چرا دونم نمی....حالتیم همین میوفته؟هممون اتفاقی چه داره دونم نمی...نیست

 ...میشه متوجه ادم خب ولی نههه هاااااا بیاره روم به که داره؟حاالنه هوامو

 این توی.. درامده ازگچ درفشان پای که روز سه دقیقا امروز....منه توهم شاید

 ...گرفت گچ دوباره مدت بعدازیه....نره راه ولی روبازکنه پاش که گفت دکتر چندوقت
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 بخو درفشان پای خاطراینکه به امروز....باال میره صاف ازدیورا دوباره شکر الهی االن

 :سواری موج...النیکای ساحل لب امدیم شد خوب

 میخواممممم رو صورتی تخته اون من:درفشان

 صبرکن االن...باش....خب خیله:ماهیار

 ماهیار میخوامش االن همین من:درفشان

 چیکارکنم؟ تو ازدست من:ماهیار

 منظور؟:درفشان

 ازکالت اینم...ازلباست این:ماهیار

 مانتوم؟ چشه مگه:درفشان

 ....هیجی:ماهیار

 حسود:درفشان

 من؟؟کجاحسودم؟:ماهیار

 کردیم ست باهم دخمال گرفته لجت نیست معلوم اصال هیچی:درفشان

 ...اصال:ماهیار

 موخوامممممم صورتییییی منننن:درفشان

 االن:ماهیار

 !داریوش:ازرم

 !جانم:داریوش

 نیومداااااااااااا خوشم اصالم..میده؟پرو جواب اینطوری چرا این
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 ....رومیخوام ابی میگم:ازرم

 ...چشم:داریوش

 درفشان برای صورتی رفت ماهیارم..گرفت رو ابی موجی تخته برام رفت بعدم

 ...گرفت

 شده؟ارام؟ چی:اتروان

 هوم؟هیجی:ارام

 ببین منو..نشده هیچی معلوم:اتروان

 میخوایی؟ رو لیمویی میگم:ارام

 برداشتم نارنجی خودم من...برداشتم تو برای!نه:اتروان

 بدش جون جدی؟اخ:ارام

 بعد اب توی بریم سنگینه:اتروان

 باج:ارام

 !راتینییییی؟:تینا

 شده؟ چی!جانم:راتین

 تختمو؟ دارم نگه خودم نمیدی چرا میگم:تینا

 تو دمب بخوام که میکنم غلطی چه اینجا االن من دقیقا بعدم...برات سنگین چون:راتین

 بگیری؟

 باش خودت پیش...باج:تینا

 ...مرسی:راتین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

279 

 

 !نازی:اترون

 !بله:نازی

 کدوم؟:اترون

 سبزه اون.....اومممم:نازی

 برمیدارم رنگشو پر خودمم برای..االن...چشم:اترون

 باش:نازی

 کدوم؟:شاهیار

 خوبه؟ چرکه صورتی اون میگم...شاهیار:ارا شب

 خوبه اره!جانم:شاهیار

 نوای ولی...وج هیچ به داااااااااا نمیاااا خوشمون اصال یعنی...چشونننن اینا دونم نمی

 تغییرمیکنه داره چیزایی یه هممون میدونیم

 !دیگه؟ بریم:درفشان

 بریم...بفرمایید:ماهیار

 ماهیار؟:درفشان

 شده؟ چی جانم:ماهیار

 برم؟ اول من... میگم:درفشان

 متوجه دیگرو هم حرفای قشنگ که بودیم ایستاده طوری ماها....بود گرفت خندش

 میشدیم

 !البته:ماهیار
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 بای بای رفتم من خب:درفشان

 وصمخص لباسای رفتیم اول...بلدبودیم هممون که بود ورزشی ورزش این بگمااااا اینم

 ...داشت کیف واقعا....شدیم اب وداخل....روپوشیدیم

 یسخ سرتاپامون داد کیف خیلی بودیم اب روی بیشتر شایدم ساعت دقیقانیسم

 بود همین به کیفش...شد

 کیی بود اقاها برای قسمتش یه..بود دوش که قسمتی سمت رفتیم سواری بعدازموج

 اختهس ببخشید خودتونو بزرگی به ،شما:(اینطوری فکرکنم) خانوما برای قسمتشم

 :( (دیگه ذهنه

 نتظرشونم نیومدن یانه؟اگه امدن پسرا ببینم رفتیم پوشیدیم لباسامونو...بعدازدوش

 یوایی بستنی ابمیوه با اونم ومنتظرمونن اومدن زودترازما اونا دیدیم که...باشیم

 درانق منتظرم که داریوش ازدیدن چرا دونم نمی...شدیم خوشحال انقدر چرا دونم نمی

 ؟:(شدم خوشحال

 :ماهیار

 درفشان فقط میخواد دلم واقعا هفته یک این توی...میگذره ازامدنمون ماه یک دقیقا

 هک حسیه چه این بفهمم میخواد دلم خیلی.....نیست چر؟عادت دونم نمی...باشه باهام

 ازحرف اینو...دارن حسو این هم راتین شاهیار اترون اتروان داریوش بلکه من تنها نه

 روی شدم حساس خیلی چرا دونم نمی....شدم متوجه دخترا درمورد زدناشون

 ببینم میخواد دلم...بگیرم ازم کردنو غلط نتونسته هنوز ولی...الکیااااااا الکی...درفشان

 اقعاو زدیم هم والیبال..بود عالی خیلی..بودیم ساحل لب کال دیروز...میشه موفق کی

 ازرم درفشان،داریوش منو بود اینطوری تیمامون...کردیم بازی ست سه...داد کیف

 مساوری و ست یه....باهم هم ونازی ارا،اترون وشب وارام،شاهیار اتروان...تینا، راتین
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 25 هرست...شدیم مساوی دقیقا بردن اونا اخرم ست...مابردیم رو ست یه...کردیم

 ... بود تایی

 ...کنیم بازی پونگ پینگ رشدبریمقرا درفشان منو قرارداد طبق هم امروز

 میکنم شروع اول من...خب:درفشان

 !بود؟ عجیب...نه بگم تونستم نمی

 کن توشروع!جیغو جیغ خب خییله: ماهیار

 کردم شروع...قیافته جیغو جیغ:درفشان

 قراربود اول...بود خوب بازیش واقعا..کرد شروع رو بازی سرویس بایه درفشان

 تایی 30 شد رفته رفته ولی باشه تایی 10 بازیمون

 ..:بودیم عرق خیس هردومون....بود اخر ضربه

 ای؟ اماده:ماهیار

 !بزن اره:درفشان

 وای..میزد.. میزدم هرچی چیکارکنم دونستم نمی....کردم شروع سرویس بایه منم

 هوف نمیکردددددددد خطاهم حتی

 ستود پسره...خودموووووو بزنم میخواستم واقعا.. بدم جوابشو نتونستم زد ابشار یه

 اه...دیگه میزدی خب پاچلفتی

 ...بردم من...خب:درفشان

 میگره انرژی باحال خیلی واقعا.....میزدیم نفس نفس داشتیم هردومون

 ....سرکشیدم رو معدنی اب شیشه بطری یه...نشستیم فقط هردومون

 بود تشنم چقدر..وایییی:ماهیار
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 باختی خوب ولی:درفشان

 اختالف یک با:داریوش

 ربیادب ابشار ازپس نتونه که کسی...اخنتالف باهرچند حاال...باخت اینکه مهم:درفشان

 نچ نچ...

 نفس یه...باال رفت اخر تا ابشو وشیشه

 خوردنه؟ اب وضع چه این..باش مواظب:ماهیار

 میده کیف:درفشان

 ...باش مواظب:ماهیار

 باش:درفشان

 بیام بگیرم دوش یه برم:ماهیار

 فعال...منم:درفشان

 اتاقا طرف رفتیم باهم دوتایی بعد

 بهتره؟ پات:ماهیار

 نخورم تکون ازجام هفته جند بود سخت خیلی ولی...خیلی..اره:درفشان

 پات روی ندویی میخواستی..بود حقت:ماهیار

 ادب بی ععع:درفشان

 منچه؟ به ععع:ماهیار

 داره ربط البد:درفشان

 ...بله بله:ماهیار
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 میزدیم حرف داشتیم اتاقامون به رسیدیم تا

 بای برو دیگه خب:درفشان

 فعال:ماهیار

 مخم هوف..شدم نگرانش چرا دونم نمی...زیردوش رفتم مستقیم تو رفتم وقتی

 درفشان میخوره زنگ داره گوشیم دیدم که امدم ازحموم ساعت بعدازنیم....

 گرودی هم های شماره باشین درارتباط باهم هرجایی گفتن اینا بابا که موقع بود،همون

 هییی گرفتیم

 بله؟:ماهیار

 گرفتمت؟ بار کجایی؟ده:درفشان

 خو بودم حموم...ببخشین:ماهیار

 ها؟ بچه پیش برم من....ایشششش:درفشان

 میریم باهم صبرمیکنی...کردی بیخود شما:ماهیار

 میرم خودم خیرم نه:درفشان

 میکنم چیکارت ببین برو داری جرات:ماهیار

 میکنی؟ چیکار:درفشان

 !حاال:ماهیار

 توچه؟ به اصال:درفشان

 داشت ربط من به...جملش این به شدم جوری یه

 داره ربط خوبم..داره ربط:ماهیار

 بای رفتم من... دونم نمی من:درفشان
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 میدونی خودت رفتی!درفشـــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااان:ماهیار

 کامل یعنی...کردم ولش دونم...کردم خشک سریع موهامم پوشیدم لباسامو سریع

 شدم؟ عصبی چرا ولی....نبود بعید هیچی دختره ازاین....بود نشده خشک

 ....شد درباز یهو که...میکوبیدم بامشت فقط اتاقشون دم رفتم وقتی

 بریم... کشید طول کارم اوردی مگه؟شانس چته؟سراوردی هووو:درفشان

 بست درو خونسردی درکمال

 (بزنی داد یعنی)کلت؟ پس بندازی صداتو نمیایی؟یامیخوایی:درفشان

 امدم...اهوم:ماهیار

 مخوش تنیسش ازسالن ولی...ها بچه پیش رفتیم دادیم سفارش خوراکی راهم توی

 شده استفاده تارنگ ازدو...میگرفت جا میزتنیس تا6 دقیقا که...بزرگ سالن یه...امد

 رو عکسش)بود روشن چراغ دورشم بود صورتی پونگ پینگ ها میزه پایه...بود

 (میزارم

 .بود صورتی سفید کال دکورشم

 ..اوردن ور سفارشات رفتیم تا....پیششون رفتیم بادرفشان...بودن استخر طرف ها بچه

 :ارام

 :میزدیم حرف بریم کجا امروز اینکه درمورد داشتیم سرصبحون

 بمونیم؟ اطراف جزایر نمیریم چرا میگم:ارا شب

 یقادق....امدیم ما که ماه یه تازه که کنم عرض خدمتون باید ولی!چشم به اونم:شاهیار

 بریم باهم جارو همه که نمیشه...هستیم دیگه دوماه

 بمونیم روز یه نمیخواییم هرجزیره توی چون...نظرمن به نداره ربطی:درفشان
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 بمونیم؟ قرارچندروز بگین میشه:ماهیار

 ...داره قشنگی دیدنی جاهای هرجزیره توی...خب:درفشان

 کنیم؟ شروع ازکی...موافقم:ماهیار

 خوبه؟...ازفردا میگم..اومممم:ارام

 دیگه؟ باماشین فقط...عالیه:اتروان

 ....شخصی هواپیما با نه:ازرم

 نمک بی:اتروان

 ...میکنه کفایت خاندان یه برای توبانمکی:ازرم

 ماشالااااااا هستن...که نیست نمک بی یه همین اجی اخه:تینا

 بود راست حرفش واقعا

 ...بسه بانمکید شماها:راتین

 ایش...دیگه بسه:درفشان

 باز؟ شده چی:ماهیار

 بریم؟ جزیره کدوم فردا میگم هیچی:درفشان

 بریم؟ میخواییم کجا داره بستگی:راتین

 مائویی میرم دیگه؟بعدشم خوبه...هانالولو بریم میگم:نازی

 دیگه؟ یوفتیمب راه فردا پس...خوبه:اترون

 ...بزنید اینا بابا به زنگ یه االن همین اول:نازی

 جان یه همه معمول طبق چون نمیخواد دیگه شماها....بزنم زنگ برم من..باش:اترون
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 ..بزنیم زنگ باید...احتیاط محض شد...نه:داریوش

 ....دیگه نیست الزم وداریوش نازنین ولی.. داریوش میگه راس:شاهیار

 بزنه زنگ یکیمون باید فقط...کنی حساب بخوای اینطوری اگه:راتین

 ...میشناسیم خوب و اقابزرگ همممون ولی:درفشان

 زدی درست حرف عمرت تو بار یه:اترون

 خودت ازنظرت رسیدی؟البته کجا به زدی درست حرف عمرتو کل توکه:درفشان

 بود درست

 ...بس!درفشان:ماهیار

 کرد شروع خودش منچه به...ماهی ععع:درفشان

 ...بده صد باصدای ادم همه این جلوی میگم...میندازین کل چرا نمیگم من:ماهیار

 ...دقیقا:اتروان

 ببشید:درفشان

 درفشانمممم عاشق خدایی یعنی....جاااانننن اییی

 :(خانوم شیطون خواهش:ماهیار

 خیالمون..شدن جمع زند اقای ی خونه همه شدیم متوجه که ها بچه زدن زنگ بعداز

 بریم میخواییم فردا که..کردیم هماهنگ فر اذین اقای با بعدم...شد راحت

 ...میده کیف خیلی خدااااااااااا واییی....هانالولو

 رفتیم عصرونه بعدازخوردن....نزدیم هم سروکله توی خیلی روز اون خاطر همین به

 ... شدیم ولو تخت روی تامون6 لباس بعدازتعویض اتاق توی رفتیم تا....اتاقمون توی

 :ازرم
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 ستد عکس به رسیدم میکردم نگاه عکسامونو داشتم...بودم کشیده دراز تختم روی

 ....دخترا جمعی

 ت*خ*ل تیره عسلی موهاش داشت سبزه پوست ارام...بود نمکی ارام بنظرم

 یچشا..داشتم دوسش خیلی نازبود واقعا..متناسب ولب بیننی... کشیده صورت...

 قهوای

 مثل صورتشم...بود خوشمل واقعا ای فرنسکافه موهای روشن گندمی پوست نازی

 بود قهوای چشماشم رنگ بود گرد ماها

 لیعس موهای....بود سفید ماها مثل پوستشم رنگ...بود ابی سبز چشاش رنگ:تینا

 بود باصورتش متناسب هم ولباش بینی... کشیده صورت.. داشت روشن

 بودیم خوشگل تامون6 واقعا

 خوب تاشون6 گفت میشه..بود باپسرا جمعی دست عکس خودمون بعدازعکس

 چرا؟ دونم نمی...تابود5 اون جدای...داشت فرق باهمه یکی..ولی...بود

 ندبرابرچ جذابیتشو که..بود سبزه پوستش داریوش...میکنم احساس اینطور االن شاید

 عین...مشکی مشکی چشای..بود جذاب واقعا...قدبلند...کشیده صورت...میکرد

 دقت دارم االن چرا..دونم نکردم؟نمی دقت االن تا چرا...بود قشنگ واقعا...شب

 ...شده عوض چییزایی یه االن تا ماپیش ازیک واقعا میکنم؟ولی

 قیافش به داشتم....عکسش روی بودم زوم کال....فکرمیکنم اینطور من شاید

 :فکرکردنم وسط پاپرید جفت مزاحم یه که فکرمیکردم

 فکرمیکنی؟ عمیق انقدر چی به داری:ارام

 ....من به نسبت عالقش به:نازی

 بگیره تحویل خوتو خورده یه نازی:ازرم
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 ...باش:نازی

 ماهیاروبزنم رکورد باید...میکنم بازی دارم...ساکت دودیقه اه:درفشان

 ...اخالق میزنن؟جلل رکورد االن باتیرمیزدن؟انوقت همو سایه که جانم؟تادیروز

 نخورده؟ جایی به سرت!درفشان:ازرم

 چطور؟:درفشان

 میزنی؟ رکورد داری باتیرمیزدین؟بعدااالن همو سایه دیروز تا اخه:تینا

 فکرت کال که توام...روعکس زوم ساعت ده که ازرم....ساکت دیگه شماها:درفشان

 کی دونم نمی حاال زوم

 گفتی گل اخ:ارام

 هااا همینییی توام:درفشان

 !هااااا بچه میگم:ارا شب

 بله؟ هوم:نازی

 !گلم بنال:درفشان

 زدنه؟ حرف طرز چه این!میخواییی گردنی پس واقعا نه:ارا شب

 موخواد دلم...ادب بی ععع:درفشان

 بگم؟:ارا شب

 ...بگو ایش:درفشان

 نظرتون؟...کنیم بازی بشینیم..پسرا اتاق بریم میگم:ارا شب

 اشهب خواصی کسی نکه حاال الکیااااا شدم خوشحال میبنم داریوش ازفکراینکه واقعا
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 بریم... باش:درفشان

 ...بودیم درواحدشون جلوی اماده حاضرو تامون6 دیقه سربیست دقیقا

 !میزنم زنگ خودم:درفشان

 افتاده؟ اتفاقی فکرمیکنه ندونه هرکی زنگ روی بود گذاشتو دستشو همچین

 میرسید گوش به ماهیار داد صدای موقع همون

 میکنممممممممممممممم سیاش درمیزنه اینطوری کی ببینم یعنی:ماهیار

 اخمارو اوه اوه....دربازشد موقع همون دقیقا

 بروکنار دوماااا..بلندکنی دست من روی میکنی بیخود اوال:درفشان

 نرم؟...زدنه؟دوما زنگ طرز چه این اوال:ماهیار

 ...میری:درفشان

 ...کنار میرم...خب اره:ماهیار

 تو تابریم.کنار رفت شیک خیلی بعدم

 ؟.میزد زنگ داشت بود خبرتونه؟کی چه:اتروان

 !درفشان:ارام

 !بودم من میگه راس:درفشان

 میزنی؟ زنگ اینطوری داری مرض مگه:اترون

 دادم؟ هیجان بهتون بد:درفشان

 داریم هیجان فردا کافی اندازه به:شاهیار

 میشکفت ازگلم گل فردا ازفکر یعنی
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 اینطرف؟ امدین که شد خب؟چی:راتین

 نره سر حوصلمون...کنیم بازی امدیم:تینا

 عاللییییی بسیار کاری:راتین

 بیارن خوراکی میزنم زنگ من خب:اترون

 کیلو 100 میشم ماه سه این اخرش مطنئم یکی من:درفشان

 ...کیلوه 40 االن انگار کیلو 100 میگه همیچین:اترون

 چطوری دونست نمی خدا بنده سمتش کردیم حمله تامون6 حرفش این با یعنی

 سمتش میکردیم پرت بود دستمون دوم هرچی فقط فرارکنه

 ....داریوش پشت رفت جونش نگران که اترونم

 لحظه یه!خانوما:داریوش

 بکشم اینو باید من...نمیشه:درفشان

 بهترنه؟..کن تالفی دیگه جور یه....کشتن برای هست وقت!صبرکن:داریوش

 فکرخوبیه:درفشان

 مبل روی نشست رفت شیک خیلی بعدم

 خب... دادی نجات اینا ازدست منو بده بهت میخوایی هرچی خدا داریوش وایی:اترون

 میخورین؟ چی

 توساکت:درفشان

 دیگه شوخیدم ععع:اترون

 شگی همه چیزایی....خب:نازی
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 .کردن بازی به نشستیم اترون زدن زنگ بعداز

 :اترون

 ....خورد زنگ راتین گوشی که میکردیم بازی داشتیم

 میام..کیه ببینم صبرکنید:راتین

 ...باش:درفشان

 ازعمارت:راتین

 سالم!بله:راتین

 _______:خط پشت

 دایی؟ شده چی؟چی چی؟برای:راتین

 _________:خط پشت

 ساعتی؟ کیه؟چه فقط!چشم:راتین

 ....دایی:راتین

 ______:خط پشت

 خداخافظ..چشم چشم:راتین

 شده؟ بود؟چی کی:ماهیار

 ....بود داییم که شنیدی:راتین

 خب؟:درفشان

 ....برمیگردن دارن اقابزرگ خواهر...گفت...بود همایون دایی....هیچی:راتین

 یاخدااااااااااااااااا
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 خانوممممممممم؟نــــــــه چییییییی؟عمه:ارا شب

 حرفشون روی اقابزرگم خود که..تراقابزرگ کوچیک خواهر خانوم کیه؟عمه خانوم عمه

 لوشونج نمیشه حتی....گیر بسیارسخت....معنا تمام به اشرافی کالیک....نمیزنن حرف

 ساع عین باید کال...باشه روسمات رسمو طبق چی همه باید....بکنی ساده شوخی یه

 فتهه بعدازیک دقیقا...برسه ایران به پامون که همینه اینکه یعنی...هاباشی داده قورت

 خاندان توی ازدواج سن خانوم نظرعمه به چون...عقدیم سفره پای تامون6

 کسی خودت وقتی و....باشه سالگی 22 تا 18 ازسن باید خاندان وارثای اونم...اشراف

 فاتحه ویعنی....درنظرمیگرن برات رو یکی خودشون انتخاب به...نداری نظر رومد

 ....خوندس تامون12

 دیگه؟ میکنی شوخی داری راتین:درفشان

 باپرواز اونم..تمام...پرواز صبح5 ساعت داره؟فردا شوخی من قیافه االن:راتین

 شخصی

 ایرانیم؟ اینجا وقت به عصیر 4،5 فردا دقیقا ماها...بگی میخوایی یعنی:شاهیار

 ...ایرانیم صبح5 یعنی دیگه حساب به:ماهیار

 یه تونستن نمی خانوم اخه؟عمه بود امدن ایران وقت چه االن...خداااا ای:ارا شب

 بیان؟ دیگه موقع

 نظرعمه به....شدید مخالف خانوم عمه....م دانشگاه نگران من...کنار به اینا:درفشان

 باش داشته سرخونه معلم باید زاده اشراف یه خانوم

 کنن؟ کاری تونن نمی تهرانی اقای:داریوش

 واذین افشین االن تا...بزنه؟عمرا حرف خواهرش حرف اقابزرگ؟روی....اینو هه:ماهیار

 خیلیه باشن نداده زن
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 دیگه پاشین..پروازداریم فردا.بخوابیم بریم پاشین...هوف:اتروان

 ...خوابیدیم رفتیم ماهام اتاقشون توی رفتن دخترا سوت سه درعرض

 حرفی هیچ کدومم هیچ...بودیم فرودگاه 4 ساعت سر داغوان بااعصبای هممون دقیقا

 دراین...کردیم اساسی دعوای یه فکرمیکنه کنه نگامون هرکی یعنی....زدیم نمی هم به

 هیی ازهاواییی اینم..خداشکرت..اعصبامون حد

 من...پروازکردیم 5 وسرساعت...شدیم شخصی هواپیمای سوار رفتیم 4:30 ساعت

 دونم رونمی بقیه...خوابیدم که یکی

 توی ساعت 10 دقیقا االن...هواپیما توی ازنشستن بودم شده خسته دیگه واقعا

 ...هوف...میرسیم دیگه دوساعت دقیقا...نشستیم هواپیما

 ...اه رفت سر حوصلم:درفشان

 هوا به گرگم سرجاش؟میخوای بیاد خانوم حوصله چیکارکنیم باید بگین میشه:اتروان

 کنیم؟ بازی

 ...نکرده الزم:درفشان

 بس لطف..هست خورد اعصبا کافی اندازه به:داریوش

 دیگه بسه دقیقا:ارا شب

 بار ده گفتین..باش:درفشان

 نمیره توگوشت حرف اخه:ماهیار

 بسه تومیره توگوش:درفشان

 یاپاشم؟ میشین ساکت:شاهیار
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 تموم فرسا طاقت دوساعت این بالخره...نداریم اعصاب کدوممون هیچ عین

 ....رسیدیم

 متس رفتیم فرستادن اقابزرگ که باماشینایی مستقیم ازهواپیما شدن بعدازپیاده

 دلم...نداشتم عمارتو حوصله واقعا....یگرفتنم تحویل خودشون ساکاروهم...عمارت

 ..خونم برم میخواست

 :درفشان

 دارم دادم لم کاناپه روی خودمم خونه توی االنم... میگذره ازامدنمون هفته یک

 ...دادن دستور خانوم عمه چون...بود واذین افشین عروسی دیروز...میخورم شکالت

 دقیقا...عمارت توی هست داغیی بحث که..ما رفتن دانشگاه پروژه به رسیدن االنم

 میتونم کی دوباره دونم نمی...هییی..شده تنگ براش دلم ندیدم ماهیارو روزکه یک

 دخترونه دورهمی اینجا بیان شام قرار...خبردارم ونازی وتینا ازارام ولی...ببینمش

 ...باشیم داشته

 توی...گذشت خوش خیلی ولی...چرا دونم نمی...شده تنگ پیش هفته برای دلم

 میاد که همونیه خانوم زری..امد خودم به خانوم زری باصدای که بودم غرق افکارم

 میکنه کاراموو

 پدرتونن...تلفن خانوم:خانوم زری

 امدم باش:درفشان

 بابایی سالم!جانم:درفشان

 بابا؟ خوبی!سالم عیلک:بابا

 خوبه؟ شما؟مامان خوبین!بابایی ممنون:درفشان

 !درفشان!خوبن همه:بابا
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 شده؟ چیزی بابا جانم:درفشانم

 خب؟...عمارت میایی میوفتی راه االن همین:بابا

 گرفتم اتیش بابا باحرف شده؟ولی چیزی یعنی...شدم نگران

 بگین میکنم شده؟خواهش چیزی بابا:درفشان

 گذاشتن قرارخواستگاری خانوم عمه!اره:بابا

 چییییییی؟

 چییییی؟بابااااااااا چییییییییییییی؟برایییی:درفشان

 بیارپایین صداتوو..خبرته چه:بابا

 چیکار؟ بیام اصال..نیام من...خواهش...بابا ولی..ببخشید:درفشان

 درفشان؟ چی یعنی:بابا

 داره ربطی چه من به..بیان اونا خب:درفشان

 میگی؟ چی میفهمی!درفشان:بابا

 دلم توی افتاد ترس یه فقط...فهمیدم نمی نه

 ...بابا:درفشان

 عمارتی دیگه ای دیقه پنج تا حرفی هیچ بدون توهم...تومیان برای اونا...بس:بابا

 نمیخوام من ولی....بابایی:درفشان

 تو؟ دست مگه:بابا

 کنم ازدواج نمیخوام اصال کیه؟من دست پس:درفشان

 اوه اوه...گفتم چی..هییییییییی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

296 

 

 میزنی؟ حرف بابات حرف روی...روشن چشمم:بابا

 ...بابایی ولی...بکنم غلط من:درفشان

 دنبالت میام خودم:بابا

 بیان؟ بهشون گفته بیان؟کی میخوان چرا اصال...خواهش...بابااااا:درفشان

 میدونی خودت چراشم!خانوم عمه:بابا

 تموم..منفیه جوابم االن ازهمین من:درفشان

 ندیده؟:بابا

 ببینم صدسال نمیخوام:درفشان

 !درفشان:بابا

 نمیخوام...گرفت دلم چرا دونم نمی.....درفشانااااااابودااااااااااااااااا ازاون

 ...نمیخوام...برم

 ...داریم دورهمی ها بابچه امروز!بابا:درفشان

 دنبالت میام خودم نبودی اینجایی دیگه ای دیقه پنچ تا...نیست مهم اصال:بابا

 من.....تونم نمی چی؟من یعنی...بودم هنگ...کرد قطع تلفنو...بزنم حرف دیگه نذاشت

 بزنم زنگ بهش میخواستم داشتم شمارشو....ومیخوامم یکی فقط...فق

 مداشت خداا چی؟وایی منچه به بگه نبودچی؟اگه اگه...باشه عمارت شاید اصال... اصال

 رفتم بود هرطوری دنبالم بابامیاد خود نرم میدونستم ولی..میشدم خل

 حرف گروه توی ها بابچه داشتم محاضرمیشد داشتم همونطورکه...حاضرشدم

 آنالین دخترا فقط هییی..بود آفالین ماهیار ولی...تامون12 بودیم هممون...میزدیم

 بودن
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 شده؟ چی ای گرفته چرا درفشان:ارا شب

 اتروان و ماهیار موقع همون دقیقا...گفتم رو چی همه فرستادمو ویس براش

 شدن آنالین...واترون

 فرستاد ویس ماهیار بعدازدودیقه دقیقا

 میری داری االنم چی؟البد تو؟دیگه چچیییییییی؟خواستگار؟امشب؟برای:ماهیار

 عمارت؟

 عصبانیه؟ انقدر چرا

 بود خودش خورد زنگ گوشیم موقع همون

 بله؟:درفشان

 عمارت میریم باهم خونت میام دارم:ماهیار

 بود؟ عصبانی انقدر چرا برس داد به خودت خدایا...قطع تماس و

 امدتو؟ کی این...امد ازپایین راتین داد صدای موقع همون

 درفشــــــــاااااااااااااااااااان:راتین

 پایین رفتم سریع

 شده؟ چی سالم:درفشان

 خانوم عمه چی گفت؟یعنی چی دایی بده توضیح ادم شده؟مثل چی:راتین

 گذاشتن؟ قرارخواستگاری

 ..کردم تعریف براش رو همه

 نرم؟ بزنم باباحرف حرف روی...چیکارکنم میگی:درفشان

 مگه؟ شده یهویی؟چی انقدر چی؟چرا یعنی:راتین
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 چیکارکنم؟ راتین..دونم نمی:درفشان

 ...دونم نمی:راتین

 من نذاشت اصال بود اعصبانی خیلی بریم باهم نبالم میاد گفت زنگ ماهیار:درفشان

 چیکارکنم؟..بزنم حرف

 اینجا؟ میاد داره االن یعنی:راتین

 بدم ادرس بهش نذاشت میاره؟حتی ازکجا و ادرس اوهوم:درفشان

 بیاد باهات ماهیار بهتره ولی....دوسوته..گیرمیاره:راتین

 ماهیارامددنبالم؟ بدمبگم چی بابارو جواب بعد بگی میشه:درفشان

 تو پیش امدم اول ولی. عمارت بریم باهم تینا دنبال میرم دام منم خب:راتین

 ... میدونم من..سرشونه توی فکری یه اینا

 :ماهیار

 میخوان واقعا کردن؟یعنی کاری همچین یه خانوم عمه چرا اخه..بدجور بودم کرده داغ

 گزن بهش بودم درفشان خونه نزدیکای..میکرد دیونم بدن؟فکرشم شوهر درفشانو

 امد سریع..پایین امد دیقه بعدازپنچ دقیقا...گرفتم راتین از خونشو ادر.. پایین بیاد زدم

 :شد سوارماشین

 عصبانی خیلی عمو خان...بریم فقط!سالم:درفشان

 عصبانین؟ خان همایون چی برای!سالم علیک:ماهیار

 !ماهیار...میدونم چه:درفشان

 !جانم:ماهیار

 بله؟ بگم من بزنه صدا اینطوری اسممو درفشان میشد مگه
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 چیکارکنیم؟..میگم:درفشان

 ..داره جوابت به بستگی چی همه...هیچی:ماهیار

 منفیه جوابم من خب:درفشان

 جدی؟:ماهیار

 بشنوم خودش زبون از میخواستم بگه بهم خودش میخواستم ولی میدونستمااا

 ...اهوم:درفشان

 ندیدیش چرا؟هنوز:ماهیار

 ندارم ازدواجو امادگی هنوز...منفیه جوابم من...خب:درفشان

 فکراچیه؟کی این..پسر بسه بده؟هوووووووووووووووف رد جواب منم به ممکن..یعنی

 بودم حساس قضیه این روی چرا دونم نمی کنه؟هوووفف ازدواج خواست

 ...اها:ماهیار

 ای؟ پایه..کنم کاری یه میخوام....ولی:درفشان

 !بکنه؟ چیکارمیخواد یاخدا

 چی؟:ماهیار

 باالس ریسکش چون.کن قبول اول:درفشان

 نکنم؟ قبول میشد مگه....خداااااا یا

 !حالبفرمایید..قبول خب خیله:ماهیار

 بگم تابهت دارخانه یه دم وایسا ببین..خب:درفشان

 بیاره؟ سربدبخت میخواد بالیی چه....هاااااااااااااااااا زاده امام یااکثر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

300 

 

 چیکارکنی؟ میخوای:ماهیار

 وایسااااتو فقط...نشو ضدحال ععع:درفشان

 بود روزی شبانه داروخانه یه اقابزرگ عمارت نزدیک

 بگیرم چی..بفرما...ازداروخانه اینم بخ:ماهیار

 ....چیز قرص خب ععع دو...اور خواب قرص یک:درفشان

 گرفت خندم ازفکرش باشه دستشویی توی تاصبح فکرکنم بدبخت یاخدااااا

 رفتم...خب خیله:ماهیار

 هخون سمت رفتیم ماشین توی امد گرفتم بسته دوتا ازهرکدوم دارخانه توی رفتم

 اقابزرگ

 منتظر ازاالن...کردیم معطل کافی اندازه به چون..شدیم پیاده سریع رسیدیم تا

 درمیاد مسخرگی ازاین درفشان لطف به که امشبم مسخره بعدازخواستگاری

 میدی توضیح رفتن طفره بدون:دیرکردین؟دوم چرا: یک بدیم پس جواب باید چون

 واقعا...اشراف خاندان.. مسخره وقوانین قانون همه ازاین بودم شده خسته اوووففف

 فقط...برداشتن رو مسخر ازرسمای خیلی خداروشکر فقط...بودم شده خسته

 سخرهم لباسای این مخصوصا...واال..بهترمیشد برمیداشتن بقیشم اگه...خداروشکر

 کاریش یه میشد نبود خانوم عمه بازاگه...بود رسمی ازبس میشد خفه ادم وایییی

 هووووف...هرگز خانوم عمه باوجود ولی...باشه رسمی غیر ذره یه میشد...کرد

 برده؟ خوابت چرا:درفشان

 !درفشان میگم....بااال بریم نبرده خوابم:ماهیار

 !بله:درفشان
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 جانم؟ میگفت میشد چی

 داری؟ رو رسمی لباسای توحوصله...میگم:ماهیار

 چال این با پایین ریخت هری دلم...خدااااا ای...گرفت خندش ازلحنم

 سرم که بالهایی یاد...بود ای دیگه چیزه درفشان ولی داشتماااا خودمم...صورتش

 ویت داشت بابغض وقتی...بود عمرم ساعات بهترین....میشم جوری یه میوفتم میاره

 شدم؟ عصبی چرا دونم نمی....نبود خودم دست حالم... گذاشت ویس گروه

 سختتونه واقعا شماها ولی....دارم دوس اینطوری لباسای من...اوم....خب:درفشان

 کنی؟ تحمل رو کیلویی صد لباس اون تومیتونی یعنی:ماهیار

 کارم میکشه طول دیگه برم من خب..دارم دوسش واقعا چون:درفشان

 !درفشان:ماهیار

 !بله:درفشان

 هیچی:ماهیار

 ازاین میدونم کنه؟بااینکه انتخاب باز زیادی نکنه بودم این نگران چرا دونم نمی

 کارانمیکنه

 فعال مواظبم نباش نگران:درفشان

  شد؟ متوجه ازکجا

 :درفشان

 مه ازطرفی...برم نمیخواستم وج هیچ به یعنی...پایین برم نداشتم حوصله واقعا

 ددا کیف بهم خیلی واقعا نگرانمه؟ولی دنبالم؟چرا امد چرا..نمیکرد ولم فکرماهیار

 ....مهمه برای پوشیدنم لباس طرز فهمیدم
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 داشتیم مهمون که هم وقتی...باشه تنت اشرافی لباس همیشه باید عمارت توی

 باید چیزی کتی بازبود اگرم...بازممنوع لباس شیک خیلی باکاله گردن حجاب همیشه

 واقعا چون.. میذاشتیم احترام بهش ما وهمه..بود بایدی قانون این...بپوشی روش

 طرف که میکردم کاری یه باید..بودم نقشم نگران هم ازطرفی...بود خوبی خیلی قانون

 هه..نهبک رفتن خواستگاری س*و*ه اینکه به برسه چه...نکنه نگاه سرشم پشت بره

 ...شلغم نه تهراننییییییییییییی درفشان...درفشان میگن من به

 اهمب ماهیار بودکه نقشم مهم سرممم فدای...بدم کارموپس جواب باید میدونستم ولی

 هک گذاشتم گردنموم حجاب شیک خیلی...شد تموم موهام بافت بالخره...بود موافق

 هموکال بعدم...بود پوشنده گردنمو کل میمود گوشام تا قشنگ..بود لباسم رنگ هم

 باسشل عکس...)دخترونه و شیک...بود خوشگل خیلی گل یه کالهم کنار سرم گذاشتم

 (میذارم رو

 :بود ماهیار....خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم شد تموم که کارام....هوف

 !بله؟:درفشان

 ببرنمون باکتک بیان خودشون بریم؟االنکه ای اماده:ماهیار

 فقط بدو اره..اوه:درفشان

 فعال باش:ماهیار

 فعال:درفشان

 سرم تلفن پشت عمو خان که دادی اون با...میترسیدم واقعا بابا با ازبرخورد

 خاااااااااانووووووووممممم عمه اوه اوه...خوندم فاتحمو..زد

 ووووحشششششششتناااااااااااااااااااااااااااااک..ساله 70 60 حدود زن یه خانوم عمه

 هوف....میاره کم خانوم عمه پیش گیر سخت یعنی...گییییررر سخت
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 حرف حرفم....گفتم کم بگم هرچی گیر سخت مغرور العاده فوق فرد یه

 عمو موندم من...بزنه حرف خانوم عمه حرف ویر تونه نمی اقابزرگ دقیقا...خودشون

 وای....جان عمو میگیم خانوم عمه شوهر به میکننن تحمل خانوم عمه چطوری جان

 بدم؟ چی خانوم عمه جواب دونستم نمی....خدا

 ربپ هلو.....شششدهههه جیگرییی چه وایییی...امد ماهیارم بیرون رفتم اتاق ازدر تا

 شدم؟هییی اینطوری چرا من بسرم خاک وای... توگلو

 ..سفید کال...بود زده سفید تیپ ماهیار

 ندیدی؟ چیه؟خوشگل:ماهیار

 ندیدم خودشیفته:درفشان

 بریم نیست کل کل وقت االن بخدا:ماهیار

 بریم موافقم:درفشان

 بودیم؟ موافق باهم چیزی یه توی کردی دقت عععع:ماهیار

 ...خداییی اره:درفشان

 دوممونک تونستیم نمی رسیدیم تا...میزدیم حرف داشتیم پذاریی در پشت تا دقیقا

 جون ادمای جفتمون کال...نداشتیم جرات دیگه عبارت به..توو بریم که دربزنه اول

 ...دوست جون بد خیلی...بودیم دوستی

 دیگه دربزن.. خب:ماهیار

 دربزنی توباید...دیگه نه:درفشان

 زوربگو همیشه...تووو ازدست:ماهیار

 !خواهش..ماهیار:درفشان
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 چشم...؟!ماهیار جان:ماهیار

 اکوحشتن صدای زدن بعدازدر....حلقم تو میاد قلبم االن بگیره منو یکی خداااا واییی

 میخونه اقابزرگ خوده و ماهیار منو فاتحه یعنی واین...اقابزرگ وجدی خشک

 قیافه....بودم نشنیده اینطوری رو اقابزرگ صدای حاال تا سالمه 18 که االن تا چون

 من مثل اونم که میگفت اینو ماهیارم

 :ولوم باکمترین..افتادم قرصا یاد یهو....رفتیم ولرز ترس با

 قرصا...ماهیار:درفشان

 جیبمه توی:ماهیار

 زدیکن رفتیم وقتی داد تشخیص درست هارو قیافه نمیشد تواول رفتیم وقتی دقیقا

 یضتعو به که میکرد نگام بابا همچین یعنی....درمیبودم دم همون میخواست دلم...تر

 هک فهمیدم رووو پذارایی کل انداختم ریز نگاه یه وقتی....بودم نیازمند لباس شدید

 بودمشون ندیده عصبانی اینطوری حاال تا....داریم لباس تعویض به نیاز هردومون

 بود شستهن کنارش هم پروانه...عصبانی خیلی یعنی واین نمیکرد نگام اصال که افشین

 اخمارو اوه اوه

 اخمو؟ همه این بره کی یاخدا بود نشسته اذین پیش نیالهم

 بشینید:اقابزرگ

 .....تمرگیدیم رفتیم شیک خیلی..محترمانش فقط...بود خودمون بتمرگ همون

 دیرکردین؟ انقدر کجابودید(:خانوم همسرعمه) عمو

 بود ترافیک....عذرمیخوام:ماهیار
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 شستهن بابا پیش من....بندازم نگاه یه تونستم تازه...نگفت چیزی کسی دیگه بعدم

 هکرد اخم اینطوری چرا این...ماهیار به افتاد نگام که مینداختم نگاه داشتم.....بودم

 بود؟یاخداااا

 وبخ گفت چیه؟میشه پسره فامیلی دونستم نمی حتی...انداختم پسره به نگاه یه

 ماهیارم؟ جانم....رسید نمی ماهیارم پای به ولی...بود

 قیافشم....بود نشسته خبرش دونتم نمی وکه قدش....توکارپسره میرم...بخی

 اییی بود روشن قهوای موهاش....شد چندشم جورایی یه که...سفیدبود...بدنبود

 دبو... هیکلشم ندیدم دیگه چشاشو...بود مشکی رخ ازنیم ابروهاشم....شیربرنج

 ....یاخداااا..معمولی.....دیگه

 مطلب؟ سراصل بریم بدید اجازه اگه تهرانی اقای:پدرپسره

 پسره ازاین حالی یه من شیربرنجت پسره اون با مطلب سراصل بریم و مرض ای

 .....دیدنیییییی امشب بگیرم

 بفرمایید:اقابزرگ

 من هب که وحشتناکتری نگاه مخصوصا...بدتربود فحش ازصدتا بفرمایید این یعنی

 تونم نمی امشب ولی...ممنوع ازپاخطاکردن دست یعنی انداختن

 امرخیر برای امدیم میدونید که همونطور:پسره بابای

 روببینم؟ کی باید امرخیرنخوام من واالااااا...نیاییی سیا صدسال میخوام

 رسمو یه اشرافی خاندان...افشار میدونید که همونطور خب(:عمو خان)همایون عمو

 داره خودشو خاص روسمات

 دارم عاطال...درسته بله:چندش اییی افشاره نکبتش فامیلی فهمیدم که پسره بابای
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 ینا چرا هییی...بلندشد ازجاش ماهیار که میکردم گوش مزخرفشون حرفای به داشتم

 همینطور ،شاهیارم داریوش...غیرازماهیار عصبانیه؟به انقدر

 به امشبو خودت یاخدااااا میکرد جارو عمارتو داشت اخماشون وراتینم اتروان اترون،

 ...خیرکنه

 کاریه..دارم مهم تلفن ی برم بدین اجازه اگه..اقابزرگ:ماهیار

 عیس داشت خیلی یعنی... داد اجازه میدن زیادی کاراهمیتی به اقابزرگ که ازاونجایی

 گاهن ماهیارو داشتم..شدم متوجه زمشتاشش اینو...کنه روش زیرو پسسرو نره میکرد

 :امدم خودم به مامان صدای با که میکردم

 میکنی؟ نگاه کجارو:مامان

 من؟....هومم:درفشان

 هستم عصبانی ازدست کافی اندازی به!درفشان:مامان

 من؟ععع مامان چرا:درفشان

 میزنی حرف اینطوری مادرت با اخرته و اول دفعه:بابا

 صبانین؟ع انقد چرا..میکرد خفم باباداشتم رسما....افتادم خوردن شیکر به قشنگ یعنی

 ببخشید..بخ...ب:درفشان

 پاشوو..بیار شربت اشپرخونه توی برو پاشو:مامان

 میکردم نگاه مامانو داشتم بابهت

 نیستن؟ خدمه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن؟مگه:درفشان

 ببینم چی؟پاشو یعنی:مامان

 بگیرم شربت شیربرنج این جلوی چراباید من...من مامان اخه:درفشان
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 وایییی...گرفتم دهنم جلوی دستمو همچین..شدم خفه لحظه دریک یهو

 بیارین تشریف...فاتحه کرد نگام باباهمچین....خداااا

 نشیندم؟:بابا

 ____________:درفشان

 بودم خفه کال

 سریع...ببینم پاشو..روشن چشم:بابا

 ..... رهپس...میگرم اینو حال من...اشپزخونه سمت رفتم...بلندشدم معطلیی هیچ بدون

 دنبال کشید گرفت چی عین دستمو یکی که اشپزخونه سمت میرفتم داشتم

 اشتد دستمو که کیه ببینم تونستم تازه...بست محکم درم.. بالکن تو رفت...خودش

 نشسته خون به باچشای..ماهیار دیدم....میکند ازجا

 شده؟ ماهیار؟چی:درفشان

 ارمنمیذ زندت...بگیری چیزی شیربرنج این جلوی بری بخدا...درفشان یعنی:ماهیار

 یاخدااا

 خرگازنگرفته مغزمو بعدم...بزن حرف خب:درفشان

 وسد سرش موهای اندازه...نکن نگاه شیربنجش قیافه به....اردالنه پسره اسم:ماهیار

 همین پولش خاطر به فقطم....دختربازحرفیه یه...داره دختره

 ...بود ووامونده دهنم

 دادن؟ راهشون اقابزرگ چرا پس:درفشان

 عصبی وحشتناک خاطرهمین به همین..ونمک نون خاطر به اونم...زور به:ماهیار

 ...هستن
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 کنیم دکش زوتر بیاد....پس خب:درفشان

 هستم:ماهیار

 لیوان اب واقابزرگ اینا بابا لیوان....اشپزخونه سمت رفتیم دراورد جیبش ازتوی رو قرصا

 .داشت فرق مهمونا

 خودش بعدم...بعدمامانش...برمیداره باباش اول..ببین خب:ماهیار

 سوم؟ لیوان یعنی:درفشان

 ...دقیقا:ماهیار

 شیک وقتی...زدم همش قشنگ لیوانش توی ریختم.... س...م و اور خواب قرص

 ....زدیم بهم امیز موفقیت نگاه یه مخلوط

 زخرفشوم قیافه تونستم تازه...سالن سمت برگشتیم ماهیارم منو بردن خدمه شربتارو

 کرد هاشار شیک خیلی..روشدم روبه دایی خان اخمای با که بندازم نگاه یه امدم ببینم

 به...دایی خان پیش رفتم اروم خیلی...کرد باسرتایید باباهم...خودش پیش برم

 چون....نبوداااااا این اصلیش دلیل البته...بودن جمع همه مسخره خاطرخواستگاری

 ....بود هم تو اخماشون بدهمه واقعا ولی....اینجابودن همه ازقبل

 :ارا شب

 ؟واقعا میشه تموم کی اه اه.. مزخرف خواستگاری ازاین میخورد بهم داشت حالم واقعا

 کردن قبول چرا توهمه همه اخمای انقدر وقتی دونم نمی من...بود سررفته حوصلمون

 رفح بادرفشان پسره ندادن اجازه اقابزرگ وقتی حتی....خواستگاری؟ بیان اینا اصال

 :بزن

 بزنن؟ حرف باهم برن ها بچه بدن اجازه تهرانی اقای اگه:پسره پدر

 !باشن؟ داشته حرفی باهم پسر دخترو اول جلسه توی فکرنکنم:اقابزرگ
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 قیقاد...افتاد خوردن ه..گ به داشت حرفیم پسره اگه که روگفتن جمله این طوری یعنی

 همون...خدامیدونه بازچیکارکردن اوردن بازتشریف بانیش وماهیار بعددرفشان دودیقه

 توی داشتن عادت اینا بابا چون...داشت فرق مهمونا لبوان....اوردن شربتارو هم موقع

 رفتن...شربتا بعدازتعارف....بخورن یاچای شربت خودشون مخصوص لیوانای

 سالم شکر الهی خوردم ازشربتم ذره یه...میزدن حرف باهم در ازهر داشتن بزرگترا

 توی خیلی...شدم جوری یه دیدمش که اول روز ازهمون...شاهیار به افتاد نگام....بود

 کسی به نمیخواست دلم...بودم جوری یه دونم نمی...داشت هوامو دوماه یکی این

 هیچ طرف نمیخواست دلم اصال افشین و اذین عقد جشن توی...کنه نگاه ای دیگه

 عاواق طرفش امد دختر یه وقتی....برقصه دختری باهیچ نمیخواست دلم...بره دختری

 ونا که فکربودم توی...میکردم مقایسش باخودم داشتم چرا دونم نمی... گرفت دلم

 :توهم بااخمای طرفم میاد شاهیارداره دیدم که ازاون یامن...بهتره ازمن

 من؟ ارای شب شده چی..باشه هم توی من ورچک اخمای نبینم:شاهیار

 داد مزه بهم خیلی اخرجملش مالکیت من این!من ارای شب گفت من به...بودم هنگ

 نیست چیزی:ارا شب

 اونا....نیک مقایسه باکسی خودتو نیبنم ارا شب...گه نمی اینو خوشگلت چشای:شاهیار

 کجا من ارای شب...کجا

 رهخی همینجور دیدم امدم خودم به عسل باصدای... میوفتادم پس داشتم خداااا واییی

 چشاش ولی بود لبش روی کشا ارا شب ازاون لبخند یه اونم بهش شدم

 تیره قهوای چشااشم بود سبزه پوستش...بلندبود قدش شاهیارم...بود شیطون بدجور

 تهرانی ارای شب من. کنم اعتراف خودم به باید اره..شدم چشاش عاشق که...بود

 یتو ولی... داشتنته دوس فکرکردم اولش....شاهیاراریانفربودم عاشق...شدم عاشق

 دوسش نه سادس داشتن دوس یه بیشتراز فهمیدم نبود پیشم که هفته یک این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

310 

 

 موهای الی کرد دست بود کالفه ازچی شاهیارم دونم نمی...بودم عاشقش نداشتم

 گاران..دنبالم امد که امشب...شم متوجه کالفس؟ازچی؟خداکنه چرا...قهوایش پرپشت

 شب من...شدم عاشق چرا دونم نمی...شدم اینطوری چرا دونم نمی...دادن بهم دنیارو

 یه قلحدا که کنم ازدواج باکسی میخواستم ولی...نداشتم عقیده عشق به تهرانی ارای

 برم عمرا من جلو بیاد باید شاهیار خود هست هرچی ولی...باشم داشته دوسش کم

 بزنم له له ازدوریش اگه حتی جلو

 تج مثل درفشان خواستگاری بود امد که پسره یهو که...پام روی بودم نشونده عسل

 ییوای...دیوار توی میره باکل االن گفتم بیرون بازکردپرید درو همچین...در طرف دوید

 زور از قرمز دیدم..درفشان طرف برگشتم وقتی..بود داری خنده لحظه خیلی

 میخورد تکون خنده زور از ماهیار های شونه دوتارو این...بدتر دیگه که ماهیارم...خنده

 اوه...بود دیدنی هاشون قیافه زند ااقای. اقابزرگ ولی خنده زور از بود لبو کال درفشانم

 فهباقیا پسره ساعت بعدازیک دقیقا بودن ساکت همه... خوندس جفتشون فاتحه اوه

 امد زار

 ببخشین... عذرمیخوام:پسره

 شده؟ چیزی...نداره مشکلی:اقابزرگ

 ... دونم نمی:پسره

 بهتری؟:زند اقای

 شه تموم خواستگاری این فقط میخواست رسما بود زندعالی اقای لحن یعنی

 دکتربیاد؟ بگم بده حاالتون اگه:زند اقای

 خوبم نه..ن:میزد چرت داشت پسره

 اوه اوه معتاداااااا عین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر meli770 | شیطون های زاده اشراف رمان

 

  www.negahdl.com   به نگاه دانلود مراجعه کنید برای دانلود رمان بیشتر 

 

311 

 

 جلو زور به که کسی بالحن)فعال دارم کار لحظه چمد من ببخشین...بب...ب:ماهیار

 (ممنون بشه خونده گرفته خندشو

 گرفت خندشو جلو زور به یعنی

 کاری؟ چه:اقابزرگ

 بگردم الهیییی

 میشه؟ اگه اقابزرگ:درفشان

 ...نمیشه...نه:زند اقای

 دیج خیلی زند اقای گرفتم مبلو دستی دو من گفتن رو جمله این باتحکم همیچن

 اوه اوه بودن

 چشم بله:ماهیار

 مـــــن بـــبـــخشـــــــــــیــــــــــن:پسره

 بــــرمیــگــــــــردمم

 چون هابوداااا بچه ازهمه منظورم ازخنده شیمم منفجر ههمون بود نزدیک یعنی

 خیلی پسره مامان چون حقشه پسره ولی میخورد رو خونشون خون داشت بزرگترا

 نبود درفشان موقع اون زد حرف

 وضعی؟ چه این:اقابزرگ

 تهرانی اقای میخوام عذر واقعا من:پسره پدر

 !شمان؟ پسر عالف همه اینجا مگه:زند اقای

 بکنید؟ احترامیی بی همچین تونسید چطور واقعا...که واقعا:اریانفر اقای

 دهب بهشون دوتا این میخوان هرچی خدا اخیششششششش رفتن دوسوت به یعنی
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 هقهق میخندیدم داشتیم همچین زیرخنده زدیم همچین بعدازرفتنشون دودیقه یعنی

 ازخنده میترکید داشت دلم که.... میزدیم

 ....نکنه چیکارتون بگم خدا ای...دلم وااااااااااااااااایییییی:داریوش

 .... بود عالیی پسره قیافه وایی:شاهیار

 دلممممم وایی:ماهیار

 ایولللللل داد حال خیلی:اتروان

 ینا با درفشان نکنه چیکارت خدا ای دلمممم واییی...بخندم چطوری دونم نمی:اترون

 هات نقشه

 ...خواستگاری امد کرد غلط پرو پسره دارین الیک واقعا:راتین

 دلم اخ:ارام

 شدی؟ چی هیی:اتروان

 دوتا این ازدست:ارام

 شیربرنج خندبود قیافش اصال میپگهه راس وای:نازی

 شیربرنج حیف:تینا

 داشت اینو نفس به اعتماد کاکتوس اگه...واال:ازرم

 میداد میوه هرفصل باورکن:ارا شب

 خواستگاری امد پاشده شیربرنجش قیافه بااون بود عالیی یعنی:درفشان

 گندی چه فهمیدیم تازه...شدیم خفه اقابزرگ باعربده...بگه چیزی امد راتین تا

 خوردیم ه...گ باهم تامون 12 خدایاااااا...زدیم

 ینا زاده اشراف بکنید؟مثال میخوایین غلطایی چه دیگه...روشن چم...بسه:اقابزرگ
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 ا:اتروان

 فقط نشدید محروم ازارث همتون تا....ســــــــــــــاکــــــــــــت:اقابزرگ

 گمشید

 یاخدااااا... میکردن استفاده ای کلمه ازهمچین اقابزرگ بود اول دفعه

 سرجامون برگشتیم خانوم عمه باصدای

 ...نیست الکی خانوادگی ومیراث ارث....نیست اهشر این داداش خان نه:خانوم عمه

 دارین؟ فکربهتری:اقابزرگ

 باید خودشون ازفردا دو.... ازدواج برای دارن وقت دیگه تاهفته...تاشون12:خانوم عمه

 بدن انجام خودشون خودشون کارای

 بهم نگفت شاهیار اگه....دیگه هفته تایک...میخوام شاهیارو فقط من...شنیدم نمی...نه

 باال رفت سریع درفشان...باشه داشته دوسم معلوم ازکجا چی؟اصال داره دوسم

 بعدداریوش...نازی اترون بعدش ارام اتروان دوتا بعدازاون رفت ماهیار بعدم...باگریه

 شاهیار منو بعدم... ازرم

 خاطریه هب نمیشد سیگاربکشه؟باورم میخواد یعنی...بالکن توی رفت اون باال رفتم من

 شام برای کدوممون هیچ شام برای شب...بگن چیزی همچین بخوان بچگانه کار

 12..کن کمکمون خودت خدایا خوابیدم خوردم مسکن یه بود10 ساعت..پایین نرفتیم

 ...داریم غرور تامون

 :داریوش

 چیزی همچین خانوم عمه باید چرا خیال فکرو همه ازاین میشد منفجر داشت مخم

 ینم..بود شده تنگ براش دلم واقعا بودم دور ازازرم وقتی هفته یک این توی!.... بگن

 رمغرو چون بزنم زنگ بهش تونستم نمی هم ازطرفی...چیکارکنم ازدوریش دونستم
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 روما میخواستم فقط...کشیدم سیگار دوباره بعدازچندسال امشب رونمیداد اجاز این

 ازرمم...بودم نگران ولی...نداشتم میل..برم خواستم نمی پایین نرفتم شام برای....شم

 اشهب خوابیده گرسنه ازفکراینکه...خوابیده گرسنه االن خورده؟یا پایین؟شام رفت

 شم اروم میخواستم فقط...چقدرسیگارکشیدم االن تا دونم نمی...بدمیشد حالم

 ازیه...الکیه مگه...کشکه ازدواج مگه! دادن؟ وقت بهمون هفته یک چی یعنی...همین

 کنهفکر من جز دیگه یکی به روبگیره دیگه یکی دست بخواد ازرم فکراینکه طرفی

 من ازرم به بخواد جزمن که هرکی کشمش برم میخواستم...میکرد دیونم

 روراست باخودم چیکارکنم؟باید خدااااا واییی...بگیره دستشو بخواد...فکرکنه

 گرفتم نادیدیش گذاشتم سرپوش احساسم روی دوماه این توی هرچی..باشم

 ،ازرم ازرم به دادم قلبمو باختم دل...شدم عاشق هخامنش داریوش من..اره...بسه

 عاشق پوچه میگفتم چرته میگفتم نداشتم اعتقاد عشق به که منی...تهرانی

 داشت ازرم االن شد؟یعنی چم من خدایا.....شدم ازرم دیونه نه عاشق...شدم

 که رو عکساش فکرکنم ازرم به بشینم بود شده کارم هفته یک این چیکارمیکرد؟توی

 فاصله همبا اتاق چندتا که االن حتی..خیلی تنگه براش دلم... ببینم هست گوشیم توی

 :امد خودم به در صدای با....داشت

 !بله:داریوش

 ...کردم تعجب خودم گرفته ازصدای...بود؟هه من صدای این

 !شاهیار:دنیا

 بود رومخ واقعا خواهرکوچیکم شیرین امیز اعتراض صدای

 ندارم اعصاب بروبیرون شیری بس:داریوش

 زدن تهرانی خانوم که ام حرفی بااین...داری اعصاب خییلی قبال که نه....اوه اوه:دنیا

 داداشم زن برای داشتی؟برگردم اعصاب تومی من داداش اخه...دوبرابرشد
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 شیرین به برسه چه ترسیدم خودم که طرفش برگشتم همیچن

 ...بیرون برو گفتم:داریوش

 خیلیی وکهت ببینم...نکش سیگارم بخور شام پایین بیا...اعصاب بی اقای...نمیخوام:دنیا

 شده؟ چی سیگارنمیکشیدی بود وقت

 کنم؟ پرتت یاخودم پایین دنیامیری:داریوش

 تو ازدست میکشه چی یعنی...بگم یانه؟نگفتم داداشم زن برای بگردم گفتم:دنیا

 چمه؟ مگه بکشه ازدستم باید چرا زن؟بعدم کو بعدم...نزن الکی حرف:داریوش

 نداری که اعصاب..نداری که نیست؟اخالق چیت...پایین نیاد سقف...اوه اوه:دنیا

 میکنه درستت داداش زن مطمئنم من ولی..میخوای چی دیگه... میکشی سیگارم

 ساانم کی بادیوارم تونست نمی بیشترازاین یعنی...همین میکردم نگاش داشتم فقط

 اینکارومیکرد وگرنه.. کنه

 روانشناسه مثال!هان:دنیا

 مروانشنانس گفتم وقتی میزدیم حرف داشتیم هاوایی توی که افتادم شبی اون یاد

 چقدر... غیرازروانشناس داشت رو هرچیزی انتظار انگار... میکرد نگاهم ازرم چطور...

 هییی...قشنگه ازرم چشای

 ..هوا صدمترپریدم البته امد خودم به دنیا جیغ باصدای

 حرف دارم ساعت کجاست؟سه حواست هووووووووووووووو:دنیا

 هووووووووووووووووووو؟...میزنم

 مرگته؟ دِچه درمون بی درد هو زهرمارو هو:داریوش

 پرو حقشه ترسیدم دادم ازصدای
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 جهنم به بکن میخوای هرغلطی اصال...که واقعا:دنیا

 ...رفتم تند نداشتم رو یکی این حوصله خدا وای

 !دنیا:داریوش

 من هب دادمیزنی؟یاوقتی همینطوری سرازرمم ببینم...دادبزنی بلدی فقط...بروبابا:دنیا

 ...میشی سگ میرسی بدبخت

 نکن اذیتم...بده حالم بخداا!دنیا:داریوش

  ارومترشد

 :داریوش

 بخدا...کنارنمیره لحظم یک اخمات امدی ازوقتی شده چی...من داداش اخه...هوف:دنیا

 میخندی داری دیدم زدبیرون شاخم امشب

 هوم؟ بگم چی...هه:داریوش

 کنی؟ گریه گرفته؟میخوای دلت..داداشییی:دنیا

 بود سالش 17، 16 دنیا کوچیکتربود سالی 5،6 ازمن دنیا

 خوردی؟ شام:داریوش

 نداشتم میل:دنیا

 نداشت میل بیخودکرد توهم رفت اخمام

 شامتوبخور بروپایین...بیخود:داریوش

 میاد میلش ادم پایین امدین همتون که نه:دنیا

 چی؟ یعنی
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 چی؟ یعنی:داریوش

 اترون ه،ن اتروان ماهیار،نه شاهیار،نه تو،نه نه نیومدین کدومتون هیچ اینکه یعنی:دنیا

 ...نیومدن اراهم ارام،نازنین،ازرم،تینا،درفشان،شب راتین،تاز نه

 شدم کفری بد

 دست هرته؟مگه شهر مگه پایین نیومد کرد غلط ازرم....باتو کردن غلط اونا:داریوش

 میدم خوردش غذابه کتک خودشه؟شدبا

 میزدم نفس نفس داشتم عصبانیت زور از

 میشی؟ اعصبانی چرا باش...با...ب:دنیا

 ریخت میزبود روی که ازپارچی اب لیوان یه برایم سریع

 شی اروم بخور اینو بیا:دنیا

 حالم بهترشد اب بعدازخوردن

 مونده؟ هنوز شام:داریوش

 میخوری؟ اره:دنیا

 چرا ازرم ولی..نه من:داریوش

 ارند واتروانم ماهیار دیدم که بودم پله راه توی...بیرون ازاتاق رفتم سریع خیلی بعدم

 من میزدیم حرف باهم باچشم داشتیم فقط... میکردیم نگاه بهم داشتیم فقط میان

 دسته مگه بخورن غذاشونو باید میکشونمشون فلک به شده تا6 این میدونم

 خودشونه؟

 بااخمای اشپزخونه توی شاهیارم راتین اترون دیدم اشپزخونه توی رفتیم وقتی

 ...وحشتناک
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 کنید اماده دختراو غذای:داریوش

 کنید اماده تاشون12 غذای:زند اقای

 ..بود هم توی اخمامون همچنان ولی...شدم شوکه واقعا

 همه؟ توی اخماتون چتونه:زند اقای

 راه؟ اون به میزنن یاخودشون دونن نمی چمون؟واقعا هه

 غلطا چه جدابزارن جدا غذامیخواستن شدن بعدازاماده

 میبریم کن دوتا دوتا رو همه....جدابزاری نکرده الزم:ماهیار

 خبره چه ببین بودن امده فقط بودن رفته زند اقای

 اقا چشم..چ:خدمه

 دبو امده باهم ها ازخدمه یکی ازرم اتاق توی رفتم.... باال رفتیم غذاها شدن بعدازاماده

 با مبست باپام درو کردم مرخصش بازکرد درو وقتی بود امده یکی باهرکدوممون یعنی

 ازرمم ازدل منکه ولی....اروم بود خوابیده تختش روی..کردم روشن چراغو ارنجم

 رفتم...میزکامیپوتر روی گذاشتم غذارو سینی کرده؟خدانکنه گریه یعنی....خبرندارم

 دختری این من...ازرمم صورت بود شده معصوم چقدر..بود خوابیده ناز چقدر باالسرش

 ندارم دوسش نه...دارم دوس رو خوابیده تخت این روی که

 ندبارچ...بزنه پسم چی؟اصالبیخودمیکنه زد پسم بگم؟اگه بهش چطوری... دیونشم

 رفک یه اب پارچ بادیدن که چیکارکنم دونستم نمی هوف...نشد بیدار کردم صداش

 حال این با... نمیدم گوش شیطون حرف به پسرخوبیم حیف ولی... سرم امد شیطانی

 به داشتم اروم..ازرم نزدیک رفتم لیوان توی ریختم اب... اب پارچ سراغ رفتم

 ودب شده بانمک خیلی صورتش بگردم دورش خودم الهییی....میپاچیدم اب صورتش

 شستن پاشد کالفه حالت با...باش منم فکرقلب به بد دختره اخه... قلبممم خدااا واییی
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 خدااااااااااااااا وایی....بود اویزون لوچشم لبو میخاروند سرشو داشت... تخت روی

 کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه(خخخخ....) بود شده شرک گربه عین چشاشم

 به که دیقه بعدازچند میکرد نگام داشت فقط بگردم الهی زیرخنده زدم همچین

 :طرفم کرد پرت برداشت بالشو امد خودش

 وحشی؟ چته.مرض..درد:ازرم

 قیافشو خداا وایی:داریوش

 داره؟ خنده..مرض:ازرم

 خوردهن شام افتاد یادم یهو...میکردم نگاش داشتم فقط گفت بانمک جملشو انقدراین

 توهم رفت اخمام

 میخندیدی؟ داشتی شدی؟االن جنی وااا:ازرم

 ببینم پاشو سریع نخوردی شام امد یادم...نشدم جنی خیر نه:داریوش

 نمیخوام:ازرم

 کن سرت چیزم یه پاشو...کردی غلط:داریوش

 همین سرش طرف رفت دستش دیدم فقط...موهاش به نکردم نگاهم یه شاهد خدا

 ....بود بسته یقه لباسشم

 دارییوووووووش وایییییییییییییییییی:ازرم

 میکشمممممممممممممممممممممممممممممممممممت

 بعد بخور شامتو باید قبلش باش:داریوش

 بیاتو بعد کنم عوض لباس من بیرون توبرو اول باش:ازرم

 چشم:داریوش
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 توبه خدایا...تو میرفتم نباید داشت حق خب بیرون رفتم بعدم

 هوووووووووووووی توووو بیا:دیقه بعدازپنج

 دهنازش خیلی وکاله گردن یاحجاب پوشیده اسپرت بلند سارافون یه دیدم تو رفتم

 ...بود

 (میزارم عکسشو)

 ندارم میل:ازرم

 میکنی جا بی خیلی شما:داریوش

 همه....بود بالکنش توی که میزی رو اتاقش بالکن توی بردم روبرداشتم سینی بعدم

 ندلیص یه...دایره نیم بزرگ بالکن...بود خوشگل هم خیلی داشتن بالکن عمارت اتاقی

 اقعاو بالکن وسط هم حصیری سفید صندلی میزو دسط یه بود بالکن کنار نویی نه

 ....بود قشنگ

 ..داریوش:ازرم

 !جانم:داریوش

 دل جان نگم تونم نمی....جانم نگم تونم نمی نزن صدام اینطوری لعنتی دِاخه

 عشقم دلم جان..ازرمم دلم جانم...داریوش

 ندارم میل:ازرم

 خب؟...خواهش...خاطرمن به:داریوش

 قهرم بابایی با چون..خاطرتو به فقط...باش:ازرم
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 بچگونش لوس لحن بااون داشت وقتی داد دست بهم حالی چه دونید نمی که وای

 نم...ازرممو قهر کنن تحمل میتونن چطور تهرانی اقای واقعا....خاطرتو به فقط گفت

 ...میشدم دیونه بودم

 :کوروش

 میتونم من...کردن؟من کاری همچین یه خانوم عمه چرا....بود بخار ماشین عین ازکلم

 زنش تازه پسره که افشین...بچس درفشانم هنوز...عمرا شوهربدم؟هه دخترمو االن

 راموا شب ازرمو میتونم مگه...غیرازدرفشانم شوهربدم؟به االن درفشانمو انوقت..دادم

 شوهرشون میتونستیم مگه بودن ونازنین تینا و ارام دیگه طرف ازیه...شوهربدم

 ونممیت چطوری....میده سبزه قورمه بو کلشون هنوز راتین واترون اتروان بعدم....بدیم

 تازدس....برسون فرجی یه خودت..خدااا وایی...کنیم بدبخت مردمو دختر دستی دستی

 :خانوم عمه

 گفتین؟ چیزی همچین یه چرا:اقابزرگ

 ...رسیده اسمون به زمین انگار..هاشونو خبرتونه؟قیافه چه:خانوم عمه

 !خانوم عمه:بابا

 میگم...بگیرین اروم دودیقه!بله:عمه

 این توی اون شوهربدم گلمو دختردست چطوری من...خانوم عمه اخه:کیارش

 ..!برامون کافی میکنن زندگی جدا که سن؟همین

 کله اون خواستگاری؟با پسره این برای برم پاشم میتونم چطوری اخه:تیرداد

 ...خرابش

 میگم بهتون...اروم....بسه:خانوم عمه
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 عالقه بهم تاشون12 اینا دوما..کنن ازدواج االن اینا خواست کی اوال:خانوم عمه

 ...بیان خودشون تابه گذاشتم وقتم این...دارن

 ...عمه اخه:بابا

 هولی؟ چقدر..میگم!امیرعلی صبرکن:خانوم عمه

 بفرمایید ببخشین:بابا

 وقت داریوش ماهیارو شاهیارو...بیان خودشون به تا گفتم اینو:خانوم عمه

 ...دخترا همینطور میرسه داره راتینم واترون اتروان ازدواج وقت ازطرفی...ازدواجشون

 بود دیگم راهای خانوم عمه ولی:باران

 میترسم...حرفان مغرورترازاین تا12 این نکنید نگاه خودتون به! جان باران:خانوم عمه

 باشن مزدنا فقط مدت یه میتونن بعدم...باشه کارازکارگذشته که بیان خودشن به وقتی

 نبودین همین خودتون مگه...برسه ازدواجشون تاوقت

 نبود درستی راه ولی:اقابزرگ

 کردین لوس اینارو شماهم داداش خان:خانوم عمه

 ...شما ازدست هوف:اقابزرگ

 قهرن صدرصدم...پایین نیومدن که شام چیه؟برای تکلیف االن:کوروش

 امش...باال بردن شام براشون پایین امدن پسرا..نباش نگران(:پدرخانومم)زند اقای

 بردن خودشونم

 راهش این ولی بودن مغرور واقعا ولی...شد راحت خیالم گفت میشه هوف

 دختره دونه یه بالخره...کنم ناراحت درفشانمو نمیخواستم...نبود

 چیکارکنیم؟...قهرن االن..خب:افشین
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 یعنی؟:خانوم عمه

 میشن راضی وشهربازی پارک به نه...افشین میگه راس:اذین

 خرید به نه:عماد

 ...فهمیدم:افشین

 چی؟:پروانه

 موافقن کلی باتغیر جورمواقع این معموال ببین..خب:افشین

 نیست؟ چی همه منظورت یعنی:بهادر

 که؟ روگرفتن خون وسایل تازه اخه:عماد

 چی؟ اتاقاشون وسایل خب:افشین

 شدم قانع:عماد

 خب؟نتیجه:اقابزرگ

 بخرن میخوان هرچی بریم کال ازفردا شما اجازه با:اذین

 چرابرن؟:اقابزرگ

 میارن میگیم خب:افشین

 افشین؟ هست غیرازاینم مگه(:گرام پدرخانوم)زند اقای

 کردم غلط من....پدرجون نه:افشین

 کردی غلط صدرصد:ارشاویر

 ببخشین میکنه درد سرم من:کوروش

  رددردمیک سرم واقعا چون اتاقمون توی باال رفتیم باران با سریع ببخشین یه بعد
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 :اتروان

 وج هیچ به بلندشم ازجام نمیخواست دلم اصال...بزنم خودمو میخواستم یعنی

 که اینم نگران ولی..ارامم عاشق که شد ثابت خودم به دیشب چون امروز مخصوص

 دمخو کرده غلط البته...باشه داشته دوس رو دیگه کسی ارام میترسم نخواد منو ارام

 من به باید فقط ارام میکشم کرده مشغول به رو ارام فکر که رو کسی میرم

 ارام چون مغرورم منه مال ارام چون خواهم خود مغرور هم خودخواهم هم اره...فکرکنه

 بود یااگرم نبود اصال بنظرم ولی...نداشتم عقیده عشق به گم نمی...اخرمه اولو عشق

 واقعیه مطمئنم االن ولی...نبود واقعی

 ولی...اورد جا واقعا حالمو که گرفتم دوش یه رفتم اول... پاشدم ازجام بودی هروجور

 اب حتی من اجازه بدون میکنه بیخود هفته یک این توی...میکنم خودم برای و ارام من

 تموم...بخوره

 :اترون

 ینع اتروان منو اینه توی کردم خودم به نگاه یه گرفتم دوش ادکلنم با بعدازااینکه

 خودم به چشمک یه....خلییاااااا نه اونم داشت فرق موهامون و چشا رنگ فقط همیم

 برای...اتوشیان نازنین...منه برای فقط نازنین معلوم...نازنینم اتاق سمت رفتم زدم

 دختره دونه یه عاشق هرکسی عاشق نه اونم شدم عاشق تهرانی اترون من...منه

 سینه توی نفسم اتاقش دم رسیدم...تمام منه قلب ملکه تنها نازنین....اتوشیان اقای

 رفتم داد ورد اجازه خوشگلش باصدای وقتی...زدم در به تقه دوتا...بود شده حبس

 من یننازن دل..بود گرفته حالش ولی تختش روی بود نشسته اماده حاضرو نازنینم...تو

 زده؟ غمبرک اینطوری این که مرده اترون مگه...گرفته

 من؟ نازی شده چی:اترون

 هوم؟:نازی
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 ...خب اینطوری نکن نازت،نگام چشای بااین بگردمممممم دورت الهیییی

 شده؟ چی:اترون

 نیست خوب حالم:نازی

 بیاد؟ دکتر بگم:اترون

 ...نههه:نازی

 بزنیم؟ حرف:اترون

 اهوم:نازی

 :راتین

 بخوریم، صبحونه پایین بریم کردم راضی تینارو بالخره

 من تینای مرسی:راتین

 هوم؟:تینا

 عاشق تهرانی راتین من...تینام عاشق من خداااایاااا شمممم فداش الهیی

 فر اشکانی اقای پسره نوه ترین کوچیک عاشق....فرشدم تینااشکانی عاشق...شدم

 ...منه زندگی همه تینا

 صبحونه؟ بریم..خانوم شیطون هیچی:راتین

 رااااااااااااااااااااتیییییییییین:تینا

 قلبم واییی

 جانم؟:راتین

 شرط یه به...میگم:تینا
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 بزاره چیزاشرط سراین باید نه.. هم توی رفت اخمام

 خب؟ یکی این اعال بزار شرط میخوای سرهرچیزی...جان تینا:راتین

 توهم؟ رفت اخمات چرا حاال...باش:تینا

 چشم نه باشه:راتین

 چشم..خب:تینا

 بگردیم؟ بریم بعدازصبحونه....حاالشد خب:راتین

 فهمیدی؟ ازکجا:تینا

 چشات:راتین

 :شاهیار

 !بدودیگه ارا شب:شاهیار

 نمییییاااامااااااااااااا اصال:ارا شب

 بیخود توهم رفت بد اخمام

 ببینم بدو..شما کردی بیخود:شاهیار

 میگی؟ زور داری خیلی کردی دقت ععع:ارا شب

 میدی گوش شماهم هست که همینه...میگم زور...اره:شاهیار

 گفته؟ کی:ارا شب

 من:شاهیار

 نازش چشای اون با میکرد نگام داشت فقط عشقم گفتم منو محکم همچین

 دیرشد صبحون پایین بریم...نکن نگام اینطوری: شاهیار
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 باش:ارا شب

 :داریوش

 داریوشش:ازرم

 دلم جان:داریوش

 کردنه؟ صدا طرز چه این لعنتی اخه دِ

 دیگه؟ میخواد گردش دلت توهم میگم:ازرم

 دارم؟ انتخاب یاحق..بخواد باید:داریوش

 داری دوس خود هرجور ولی..بخواد باید خیرم نه:ازرم

 بخوام باید پس...بدتره نخوای کردی جا بی ازصدتا داری دوس هرجور خودت این

 نه؟ بگم من بگه چیزی من ازرم میشه مگه بعدم...

 ..دیرشد بفرمایید حاال..چشم روی به:داریوش

 گذشته چقدر انگار میگه همچین...حاال خب:ازرم

 بیابرو:داریوش

 بدم؟ گوش تو حرف به باید چرا من:ازرم

 بدی گوش باید چون:داریوش

 گفته؟ کی:ازرم

 من:داریوش

 بابا نه ععع:ازرم

 ععع..بچه بیابرو:داریوش
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 بود باغ توی که صبحانه میز سمت رفتیم دوتایی بعدم

 :ماهیار

 درفشششششششششششششششااااااااااااااااااااااااااان:ماهیار

 هاااااان؟:درفشان

 دیگه بدو:ماهیار

 نمیخوام:درفشان

 چرا؟:ماهیار

 نیسست لباسم رنگ کاله این چون:درفشان

 میاد لباسی رنگ همه به سفید...بردار رو سفیده اون خب:ماهیار

 میگی؟ سرا:درفشان

 هت...میکردم نگاش داشتم فقط که... میگی راس گفت ای گونه بچه بالحن همچین

 ...درفشانم دیونه شدم متوجه ازدیشب...براش میرفت ضعف دلم

 کجایی؟ هووو:درفشان

 ...شما درخدمت هیجی:ماهیار

 برداشتم گفتی روکه کاله؟همونی این خوبه:درفشان

 !ها؟ دیرمیشه پایین بریم...کردی کارخوبی:ماهیار

 بیام خوام نه اصال بابایی با قهلم که من.. شه دیر:درفشان

 !خواهش ماهیار خاطر به بیایی باید... هییی:ماهیار

 خاطرتومیام به کردی خواهش چون:درفشان
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 اجازه بدون درفشان نزارم میدم قول خودم به االن ازهمین من...بگیره منو یکی وای

 اب بده سکته منو میخواد این امروز ولی...تمام منه مال درفشان...بخوره اب حتی خودم

 زدنش وحرف چشاش این

 بفرمایید:ماهیار

 ویت بود تابستون چون دیدیم رو ها بچه راه توی که پایین رفتیم درفشان همراه به

 ...میخوردن صبحون باغ

 ندارم میل من:ارا شب

 کردی شمابیخود:شاهیار

 بگردیم؟ بریم بعدش میگم:نازنین

 بعد خوردی صبحنتو اخر تا:اترون

 نخورم؟ اگه:نازنین

 نخور داری جرات:اترون

 شد ساکت بچه کال

 گلف؟ بریم میگم:درفشان

 ...میشه چی ببینم:ماهیار

 میخواد گلف دلم چی؟من یعنی:درفشان

 مرد صدتا جلوی کنی بازی گذاشتم حتما:ماهیار

 بود؟ کجا مرد واااا:درفشان

 نمیدید؟ محافظارو واقعا یعنی کردم داغ بد

 میکنن؟ غلطی چه محافظا بگی میشه:ماهیار
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 میخواد گلف... دلم...من:درفشان

 شرط یه به ولی...خب خیله:ماهیار

 چی؟:درفشان

 بخوری صبحنتو کل ادم بچه مثل:ماهیار

 تونم نمی:درفشان

 گلف بی گلف پس:ماهیار

 ؟هان بدم توگوش حرف به باید من گفته کی اصال...میگیییی زور خیلی:درفشان

 میشه چی ببین نده گوش:ماهیار

 شاندرف میشه مگه ولی..نزد حرفی کسی دیگه صبحونه میز تا...شد ساکت بچه کال

  نه؟ بگم من بخواد چیزی

 :ازرم

 نمی ولی...گذشته روزش سه دقیقا داد وقت بهمون خانوم عمه که ای هفته ازیک

 داریوش بدون عاشقشم نه دوس....دارم دوس رو داریوش واقعا چیکارکنیم؟من دونیم

 اشقع بخوام روز یه فکرنمیکردم ولی...نداشتم اعتقاد عشق به گم نمی من...میمیرم

 روز هر من یعنی اینجان همه گذاشتن ما روبرای شرط این خانوم عمه ازوقتی.. شم

 کسی رامیگیدچ خودتون پیش زیادی خیلی احتمال به:نویسنده...)میبینم زندگیمو همه

 اندانخ بزرگترین جورایی یه تهرانی خاندان اینکه نکرد؟دلیلش مخالفت خانوم عمه با

 تراضاع اشرافی خاندان بقیه بزرگان وقتی هم ازطرفی...نکرد مخالفت کسی.. اشرافیه

 شد وبخ خیلی ولی(بزرگترا احترام به نمیگین هیچی بقیه پس کردن وموافقت نکردن

 دیونه من باشه داشته دوس رو دیگه کسی داریوش اگه ولی...میبینمش روز هر که
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 مهم هیچی باشه داریوش وقتی...زوده ازدواج برای یا کمه سنم نمیگم.... میشم

 داره؟ مدوس بدونم میخوام فقط... صبرمیکنه خاطرمن به داریوش مطمئنم ولی...نیست

 حوصله حالو کسی هیچی انگار ارومیم تامون 12 زدن رو حرف این خانوم عمه ازوقتی

 یخ...  کردن وصل ولت صد برق بهم انگار یهو که بودم غرق افکارم توی... نداره

 وشداری دیدم بکنم طرفو کله که برگشتم وقتی...ریخت اب روم بود االغی کدوم...زدم

 ازخنده...براش میرفت ضعف دلم...میخندید قشنگ واقعا... میخنده غش غش داره

 منم....داریوش اقا برات دارم باشه.. میکنی خیس منو حاال... گرفت خندم منم اون

 گذاشته که شلینگ به خورده چشمم انداختم دوراطرف نگاه یه اول..نکردم نامردی

 طرفش رفتم خبیث لبخند بایه...وسطه اون بودنش

 خواهش...ببخشید...کردم غلط...نه ازرم...نه:داریوش

 میکنی؟ خیسس منو....نشد دیگه نه:ازرم

 حرفیه؟...خواست دلم:داریوش

 باش ععع:ازرم

 اهرم قتیو پایینش داشت اهرم یه شیلنگابودکه ازاین برداشتم رو شیلنگ سریع منم

 طرف گرفتم رو شیلنگ ریلکس خیلی منم...بیرون میزنه اب فشاربدی رو

 بهش میکردی نگاش باید فقط..بود شده عالییی قیافش خدا واییی..داریوش

 بود شده کشیده اب موش عین بود صورتش توی همه موهاش....میخندیدی

 میخندی؟ من به:داریوش

 بخندم؟هان؟ کی چی؟به پس:ازرم

 پرو دختره بخندی دیگه کسی به میکنی غلط تو:داریوش

 میکنی؟ چیکارم بخندم اگه عععع:ازرم
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 یمبود خیس خیس جفتمون...میکردم نگاش فقط...رسوند بهم رو خودش قدم چند به

 ..میچکید اب رومون ازسر

 نکن نگام اینطوری:داریوش

 چرا؟:ازرم

 ...من عسلی چشم...ترمیشی خواستنی اینطوری اخه:داریوش

 من...بود قفل نگاهش توی نگام...میکنه نگام اینطوری شده؟چرا چش این خدا وای

 خاص ارامش یه..داشت ارامش چشاش....مشکیش چشای عاشق داریوشم عاشق

 بود؟ شده چم من خدایا....

 بگم؟هان؟ بهت دفعه چند...نکن نگام اینطوری:داریوش

 کنم نگات اینطوری میخواد دلم:ازرم

 لبای روی امد قشنگ خنده یه حرفم این نیست؟با فکرمن به پسره این چرا خدااا

 ...دیونشم..داریوشم عاشق میکنم اعتراف همیجنا من...داریوشم

 وایی...کرده بغلم داریوش میکرد فکر میدیمون هرکی که بود کم بینمون فاصله انقدر

 ....بخشه لذت بهش فکرکردن حتی خدااا

 ازرم:داریوش

 هیچ حاال تا...کردم مقاوت خیلی االنم تا... جانم نگم نتونستم...نکن صدام اینطوری

 گهقشن خیلی میکنه صدا اسممون داریوش وقتی...بود نکرده صدام اینطوری کسی

 جهان کل توی اسمه زیباترین انگار اسمم

 جانم:ازرم

 خانومی؟ باشه...جنبس بی خوب؟قلبم باش منم بیچاره فکرقلب به:داریوش
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 هست؟ قلبم فکر به چی خودش..باشم قلبش فکر به من میگه این خداا وایی

 هست من قلب به حواست تو که نه:ازرم

 ترمیشه؟ جذاب میکنه اخم وقتی گفتم حاال تا...هم توی رفت اخماش

 هب چیت همه..جونت...قلبت...فورکن گوشت توی اینو ازرم..کرده غلط قلبت:داریوش

 دیگم...تموم منی مال خب؟تو کنه کاری قلبت میکن غلط نگفتم تا...داره ربط من

 نشنوم

 خدا داره؟وای دوسم میگفت داشت داریوش...بگیره منو یکی خدا وایی

 هب باید کشیدنت نفس حتی..منه مال چیت همه اقاپسر کن جمع حواستو توهم:ازرم

 فهمیدی؟..باشه من اجازه

 ازرمم...نفهمم میشه مگه:داریوش

 .شکرت خدایا

 داریوش:ازرم

 ازرمم بگو..عزیزم جانم...داریوش دل جان...نگووداریوش اینطوری لعنتی دِ:داریوش

 داری؟ دوس مننو توازکی...تو:ازرم

 راه اب توی اونطور ازوقتی...دیدمت ازوقتی:زد زل چشام توی جدی خیلی

 اه فرشته عین دیدم وقتی..اب توی رفتن راه برای داری ذوق دیدم ازوقتی....میرفتی

 که دوماه من...میشم دیونه دارم...ازرم...برده خوابت ماشین توی

 ...میخواستمت هاوایی اول ماه میفهمی؟ازهمون...عاشقتم

 نفهمیدم؟ من عاشقمه داریوش..میشیندم چی خدایا
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 چهی نمیذارم که خدا به...خودمی برای میفهمی؟تو دیونتم عاشقتم من...ازرم:داریوش

 دهش...میستم وای جلوش خودم کرد مخالفت کسی اگرم.... برسه بهت دستش کسی

 برسه وقتش تا...صبرمیکنم قیامت تافردای

 دیونشم من خدایا

 ...عاشقتم که وقته خیلی منم....من...میدونی...داریوش:ازرم

 اورد وسرش میشد کم فاصلمون داشت..بود دست کوچیکه انگشت بند اندازه فاصلمون

 اروم چشامو....بود جوری یه حالم صورتم توی میخورد داغش نفسای هرم پایین

 نفس هردومون....عقب کشید خودشو گوشیش زنگ باصدای.....که میبسدم داشتم

 ...میزدیم نفس

 لعنتی اه:داریوش

 پرو:ازرم

 رفتی؟هان؟ در قسر فکرکردی...خودمی چیه؟مال:داریوش

 هوا رفت خندش صدای که شد سرخ صورتم مطمئنم صورتم توی دوید خون

 ادب بی کوفت:ازرم

 ...منی مال اخرش خب؟چون نکش خجالت...بگردم دورت الهی خدااا وایی:داریوش

 داریووووووووووووشششششششششششششششششش:ازرم

 صداکن منو اسم فقط تو جانم:داریوش

 ادبی بی خییلی:ازرم

 تموم منی مال میخوری؟اخرش حرص چرا بگردم دورت الهی:داریوش
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 دونه یه بعد گرفت درد خودم دست که بازوش به زدم محکم بامشتم طرفش رفتم

 پاش به زدم باپام

 چته؟...ااااااااااااااااااااااااااااخ:داریوش

 نیومد؟ دردت بازوت به زدم وقتی چرا حقته:ازرم

 اخ اخ...دردگرفته میبینم فکرمیکنم دقیق که االن:داریوش

 بیاد؟ دکتر بگم میخوای:ازرم

 توبیا نه:داریوش

 رفتم رد بازوش توی زدم دیگه دونه یه بعدم...ادبیییییییییییی بی خییلییی:ازرم

 وایسااا داری جرات:داریوش

 وایسممم خلمم مگه:ازرم

 هستی که خل:داریوش

 توییی اون:ازرم

 هی وایی...سفت جای یه رفتم باسر یهو که عمارت وردی در سمت رفتم سریع بعدم

 یه فقط ولی...خوشگلی کروات یه....رنگی خوش کت چه..ای العاده فوق عطر بوی

 دیدم که بعق پریدم یهو هییی.میزنن تیپا ازاین اقابزرگ بیشتر اینکه اونم بود مشکل

 تمبرگش وقتی سرمو پشت هم منو هم میکنن نگاه دارن وحشتناک اخمای با اقابزرگ

 داریوشه دیدم

 شکلیه؟ سرو چه خبراینجا؟این چه بفرمایین میشه:اقابزرگ

 هردمون...بود بد وضعامون واقعا ولی...داریوش منو وضع به کردن اشاره سر با بعدم

 مینه خاطر به نداشتم رو اشرافی لباسای حوصله امروز بود افتاده شالمم منم...خیس
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 متوچه اگه.. جلوشون نرفتم چون نشدن متوجه خانوم عمه ولی..زدم اسپرت تیپ

 میکنن کلمو بشن

 نیسم؟ باشمادوتا من مگه:اقابزرگ

 در طرف امدن دو حالت به واتروان ارام صدای موقع همون

 نمیذارم زندت برسه بهت دستم ارام یعنی:اتروان

 پرررررررررررررروووووووو پسره میکنی غلط تو:ارام

 اقایی..خوبی این به پسر پرو بگی میاد دلت:اتروان

 نمیکنه تعریف که دیگه کسی کنی تعریف ازخودت خودت بلکه:ارام

 مطمئنی؟:اتروان

 کنه تعریف ازتو میکنه غلط کسی ادب بی ععع:ارام

 نخور حرص خانومی ععع:اتروان

 میخواد دلم:ارام

 میکنی بیخود شما:اتروان

 ایاق اصال اتوشیان واقای حسابی اقای اقابزرگ ولی... ازخنده بودیم ولو داریوش منو

 شدیم خفه تامون4 کال زدن که بادادی که امدن موقع همون زندم

 وضعشه؟ چه این:زند اقای

 :داریوش

 تتونس نمی چیزی هیچ ولی..جداشد ازبدنم روح کال زندکشیدن اقای که ای باعربده

 رهبب ازبین رو ازرم حرف شیرینی اون تونست نمی هیچی..ببره ازبین خوشمو حالم
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 لطغ ولی... گفت بهم بالخره...گفتم بهش بالخره...منه دنیایی همه...منه عشق ازرم اره

 ازبعدازصبحونه اراهم شب شاهیارو...هست چیزیشون یه ارامم و اتروان این نکنم

 ...رفتن کجا نیست معلوم نیس پیداشون

 تا امروز چون پوشیدنامون لباس طرز این با میخونن فاتحمونو مطمئنم من ولی

 دمپوشی اسپرت که من نپوشیدیم رسمی لباس کدومم هیچ دارم خبر من که اونجای

 اشلور با بود زده لی تیپ کال اتروانم...بگردم دورش الهی پوشیده اسپرت خانومم

 رنگای نه اونم...بخیرکنه رو خدابقیه....زده عروسکی تیپ که(ارام)داداشم زن کوتاه

 اتروان...سفید لیمویی من.. سفید ابی خانومم پوشیدیم روشن رنگای چهارتامون تیره

 عمه گوش به خداکنه فقط کنن جممون بیان باید یعنی....صورتی که داداشم زن لی که

 نرسه خانوم

 شماها؟ نمیکشین خجالت وضعش چه این:اتوشیان اقای

 ببینم تو برین سریع:اقابزرگ

 اهاااشم میدونم من پوشیدین لباس اینطوری ببیتن دیگه دفعه یک فقط:زند اقای

 اینا کن رحم خودت خدایا بیرون دویدن چی مثل دونفر....بازشد درعمارت موقع همون

 ..دیگه کین

 چراانقدر... کنن می هم دنبال دارن ماهیار و درفشان دیدیم کردیم دقت ذره یه وقتی

 بودن؟ گوری کدوم دیگه دوتا شانسیم؟این خوش ماها

 نمیذااااااااااااااااااااااااااااااررررررررمممممم زندت باورکن یعنی:ماهیار

 پرو پسره کردی توغلط:درفشان

 بده گوشیمو سریع:ماهیار

 ....ترسیدم وای وای:درفشان
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 درفشـــــــــــــــــــــــــــــــان:ماهیار

 گوشیتو هتب بکشی خودتم.... بـــــــــــــــــــــــــللللللللهههه:درفشان

 پرو پسره دم نمی

 میکنم چیکارت ببین نده داری توجرات:ماهیار

 میکنی؟ غلطی چه مثال:درفشان

 نفع به:ماهیار

 اوه وها....بود وبقیه اقابزرگ به پشتشون جفتشون چون..شدن خفه کال اقابزرگ داد با

 اهکوت استین بولیز زانوبا روی تا شلوارک ماهیار....کنه جمع رو دوتا این بیاد یکی

 هن کلفتاااا ساپورت) ساپورت همراه به البته زانو باالی تا سارافون یه با درفشانم

 فتگ میشه گردنشم اخی بود کرده سرش نازم کاله یه بود قشنگ خیلی یعنی(نازک

 پیدابود

 ماهیارو لباس)کنه رحم خدا خاکی جاده توی بودیم زده هممون هفته یک این دقیقا

 (ها پوشیده بولیز سارفونش زیر درفشان بگم اینم میزارم رو درفشان

 درفشان:زند اقای

 میزدم سکته داشتم من درفشان گفتن زند اقای همچین

 بله....بل...ب:درفشان

 سریع تاتون6 تو گمیشد االن همین:زند اقای

 دویدیم اسانسور دم تا دقیقا عالی ام خیلی بودیم تو تامون6 دودیقه درعرض

 زدینمی داد اینا اقابزرگ همیچن.. میزدیم نفس نفس داشتیم اسانسور دم قشنگ....

 اگذاشتیمپ زیر شیک خیلی قوانین فقط...که بودیم نکرده کاری میومود اینجا تا صداش
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 که...هدیگ چیزه نه همین میزدیم قهقه داشتیم بزرگتراهم جلوی..دیگه چیزه نه....همین

 ودب سردم خیلی خدایی ولی...وماهیار درفشان بعدشم بود وارام اتروان تقصیر اونم

 خوبی؟ ازرم:داریوش

 سردمه نه:ازرم

 امد اسانسور زدی یخ تو بیابرو:اتروان

 میان االن بدویین:ماهیار

 یرخندهز زدیم همچین اسانسو توی رفتیم یعنی میکنیم بازی پلیس و دزد داریم انگار

 ینبخنید باید نه میفهمین کند منو کله باباجون وقتی....بخندین کوفت:درفشان

 که نیستن هم اونقدارم زند اقای درفشان ععع:ماهیار

 بدتره ازاقاجون جون بابا...فکرکردی:درفشان

 (مادرش پدربزرگ میشه اقاجون مادرش پدر میشه باباجون)

 هستم اینو:ماهیار

 دیمکر پرواز اتاقامون سمت به بیرون پریدیم جت مثل باال طبقه رسید اسانسو تا

 که ودب قشنگ زدنش یخ این انقدر ولی...میزدم یخ داشتم چون زیردوش رفتم مستقیم

 شایچ توی فقط...عاشقتم بگه بهم ازرم فقط بزنم یخ اینطوری دیگه هزاربار حاضرم

 دیوونشم بگم کنم نگا عسلیش

 :شاهیار

 میخوام...بگم بهش میخوام امروز.... بیرون زدیم ازعمارت بعدازصبحونه ارا شب با

 ....ارا شب شده ذهنم فکرو دوماه این توی که بگم میخوام...دنیام همه شده بگم

 ...دیونشم بگم میخوام...عاشقشم بگم بهش میخوام
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 شاهیارر:ارا شب

 ...میره ضعف براش دلم میکنه صدام اینطوری وقتی

 دلم جان:شاهیار

 واییی...میشه وسفید سرخ ازخجالت صورتش...دخترم این عاشق من خداااااااا واییی

 قلبم با چیکارکرده دختر این خداااا

 شده؟ چیزی..ارا شب:شاهیار

 داری؟ رو محافظا این حاال تو میگم:ارا شب

 ای؟ پایه....گفتی اخ:شاهیا

 چجورر:ارا شب

 حافظام این همچین یعنی پیچوندن سرعته عشق خودم عین عاشقشششششم یعنی

 رو راریانف شاهیار گرفتن دستم... نزنه سرشون به فکرا ازاین دیگه که بپیچونم رو

 نیست اولم دفعه...سرعت دیونه که منم....خیابونا صبح وقت این گفت مشه....

 نیست اخرمم دفعه میپیچونمشون

 ...... زدم رو ماشین سقف اخر تا باال بلند رو ظبط صدای اول

 ببند کمربنتم بچسب محکم صندلیتو فقط ارا شب:شاهیا

 بریییم بزن....بستم:ارا شب

 به دمرسی تا کردم پایین باال ترک چندتا اهنگ سراغ بعدرفت...بستم کمربندممو اول

 ات... جاخوردن محافظا که معلومه قشنگ....شد کنده ازجاش ماشین.....نظر مورد اهنگ

 پلیس دزد عین میدونم فقط داشتیم سرعت چقدر دونم نمی....کردم زیاد اهنگو اخر

 ها جوجه ههه گذاشتن کورس باهم انگا.....بود شده
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 میخوام رو تو فقط من ولی خوشگله هم دوستت

 میخوام رو تو فقط من ولی خوبه هم دوستت

 بودم تو با فقط بدون بودم کسی با اگه

 واسم همیشه بودی تو مودم خوبه تو با فقط

 اون مثِ چاقی میگم ، بورانِ عینِ

 خوبا دختر اون از هستی ولی

 میخوام رو تو من ولی خوبن خیلی هم دوستات

 خام تو دروغاشون با نشو میگن بهت چونکه

 باالتره لِوِل یه ، نیست عــــَشق اینکه

 باالتره لِوِل یه ، نیست عـــَشق اینکه

 امـــــــــــــــــــــدن ور ازاین بچیپ شاهیار وایییی:ارا شب

 قتیو بود کرده چپ حتما بود ای دیگه ماشین اگه بودم مطمئنم که پییچیدم همچین

 بود مونده الستیکم جای قشنگ میکردم نگاه بغل ازاینه

 ایوالاااااااااااااااااااااااااااااااااا:ارا شب

 ......دیگه اینیم ما:شاهیار

 خاصه تو و من ، تو و یِمن رابطه

 راسته نکنی فِک میگم ه دروغایی

 خاصه تو و من ، تو و من یِ رابطه

 راسته نکنی فِک میگم که دروغایی
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 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم ک جا هر

 بالمی تو پَرَمی تو ، تو عالمِ تو دنیایِ توو

 زمین رو فرشتمی تو ، راهمی تو بودمی تو

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 بالمی تو پَرَمی تو ، تو عالمِ تو دنیایِ توو

 زمین رو فرشتمی تو ، راهمی تو بودمی تو

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 فقط من ولی خوبه هم دوستت

 ابد تا باشم داشته میخوام رو تو

 غلط کنم نکاه یکمی شاید دوستِتو

 بلد هستم من رو زندگی تو با فقط ولی

 میزونم تو با فقط آرزومی همه تو

 میدونم اینو فقط من زومی من رو که مرسی

 ــَم دیوونه من تو با روانیم من تو بی که

 میمونم تو با فقط جیگرن دوستات اینکه با

 باالتره لِوِل یه ، نیست عــــَشق اینکه

 خاصه تو و من ، تو و من یِ رابطه

 راسته نکنی فِک میگم که دروغایی
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 خاصه تو و من ، تو و من یِ رابطه

 راسته نکنی فِک میگم که دروغایی

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 بالمی تو پَرَمی تو ، تو عالمِ ت دنیایِ توو

 زمین رو فرشتمی تو ، راهمی تو بودمی تو

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 بالمی تو پَرَمی تو ، تو عالمِ تو دنیایِ توو

 .....کردن گممون فکرکنم:شاهیارر

 نیست پشتمون اخه فکرکنم اره:ارا شب

 زمین رو فرشتمی تو ، راهمی تو بودمی تو

 ندارمی و دارم تو ، منی با باشم که جا هر

 خوبن خیلی هم دوستات ، بگم دروغ چرا

 شیطونن اونا که ، نیست من تقصیر ولی

 جونم از میخوان چی ، میخوان چی نمیدونم

 نبودم تو جز به کسی دنبالِ ، مظلومم من میدونن

 بریم تد دیگه ذره یه کن عوض اهنگو:شاهیار

 االن...باش:ارا شب

 من وای من رویای شدی تو من دنیای ی همه من دلتنگیای و

 من جای تو جای نمیاد کسی تو چشمای رنگ تو های خاطره منو
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 اینجام من تو واسه عزیزم خوام می دنیا تموم قدر رو تو

 تنهام خیلی که برگرد بیا نه عشقم نمیگم تو جز کسی به

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 (بکس ام تی دوستت اهنگ)

 نیس بد نه:شاهیار

 کردم انتخاب من چون...بدنیس معلومه:ارا شب

 صد صدر:شاهیار

 تو به دیگست چیز یه حسم من دستتو گیرم می چشمت تو چشم

 تو به دیوونست خوادت می عشقت تو به پس و دلت نمیدم من

 هست زندگیم تو سایت خوشحالم نفس هر تو خیالمی تو, تو

 بس و همین,  بس و همین خوادت می قلبم دیگست چیز یه تو داشتن دوست

 پلیـــــــسسسسسسسسسسسسسس شاهیار واییی:ارا شب

 بزنیم؟ جیم ای پایه:شاهیار

 میخوابونن ماشینو خل:ارا شب

 هستی؟ بگو فقط.. سرت فدای:شاهیار

 هستم اره:ارا شب
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 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 چیزم همه رو تو کنه دور تونه نمی ریزم یه چیزی که عزیزم عزیزی انقدر

 عزیزی عزیزم من واسه احساسی خود خواصی جوره همه واستی که خواستی تو

 (طلجیسی علیرضا عزیزی اهنگ)

 که مونهن ناگفته البته زدیم دور رو پلیس ماشین وقشنگ شیک خیلی ترتیب این به

 شدن باخبر عمارت االن که مطئنم اینم....گرفتن رعکس چقد مخفی دوربیانای

 :(میکنه فرق که ماشینامونه پالکای خاطر به..زدیم دور رو پلیس

 بخوریم چیز یه بریم....خلی خیلی وایییی:ارا شب

 خانومی بریم...چشم:شاهیار

 هوم؟:ارا شب

 منه عشق دختره این قیافشو خداا وایی

 بانو؟ دارین مییل چی:شاهیار

 بخوریم؟ بستنی بریم اوممم:ارا شب

 بفرمایید حتما:شاهیار

 ....داشتم نگه فروشی بستنی یه نزدیک

 طعمی؟؟ بگیرم؟چه چی خب:شاهیار

 ادامسی واومم شکالتی با پرتقالی اوممم:ارا شب

 چشم:شاهیار
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 یفیق همون قیژِی قیژ)نمیخواد ای میوه داشت قیژِی قیژ بستتی اکه میگم:ارا شب

 (خودمونه

 قیژِی؟ قیژ:شاهیار

 قیفی همون دیگه اره: ارا شب

 الهی...ارا شب این ازدست بودم گرفته دلمو فقط.... بخندم چطوری دونستم نمی

 خدااا وایی قیژی قیژی بگردم دورش

 اسمشو دیگه کردیم کشف خودمون میخندی؟خب چی به کوفته:ارا شب

 میگرم قیژی قیژ چشم.شماها ازدست وای:شاهیار

 بخوریم چمنا روی بشینم بریم...بگیره قیزقیژی خودم مال:ارا شب

 نسبت که بهتر سالش؟همون 18 االن من ارا شب یعنی.....همین میکردم نگاش فقط

 نگرفته نادیش هست هنوز درونش کودک که خوشحالم خیلی....نیست سنش به

 نگرفتیم نادیدش کدمون هیچ یعنی...

 میخوریم چمنا روی میریم چشم:شاهیار

 میخوردیم تنیبس داشتیم چمنا روی نشستیم رفتیم قیژِی قیژ بستنی دوتا بعدازگرفتن

 شاهیااااررر میگم:ارا شب

 شده؟ چی باز دلم جان:شاهیار

 کنیم؟ روی پیاده ببرن ماشینتو بگی میخوای میگم:ارا شب

 حاال؟ کجابریم...موافقم:شاهیار

 خوریمب بیرون بریم ناهار بعدم شهربازی بریم بعدم کنیم خرید بریم راه بریم:ارا شب

 قبول؟ عمارت بریم بعدم
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 که روزبهترازام موقعیتی چه میکردم گوش بود کشیده که ای نقشه این به داشتم فقط

 ..باشم بیرون ارام شب با

 قبول:شاهیار

 بریم دیگه پاشو جون اخ:ارا شب

 بریم بعدم...ببرن ماشینو بیان ها بچه بزنم زنگ صبرکن:شاهیار

 باش:ارا شب

 بردار ماشینو بیاد بهش زدم زنگ همین خاطر به...بود دست دم همیشه ارتا

 پرو پسره بردارم ماشینشو برم نگه من به قبلی دفعه میخواست حقشه..ببره

 برداشت نخورده بوق دوتا هنوز

 خوبی؟ سالم شاهیار داش به:ارتا

 ارتا؟ خوبی؟کجایی داداش سالم:شاهیار

 شده؟ بازچی:ارتا

 درمیایی بیکاری ازاین برات دارم کاری یه هیچی:شاهیار

 بیکارم؟ االن من میگه کی:ارتا

 یاب گذاشتم)...( خیابون توی ماشینمو داداش میزینی حرف خیلی ببین...من:شاهیار

 فقط بدو فعال نمیخوامش عمارت ببر بردار

 دیگه؟ اامر:ارتا

 ممیگ بهت بود ای دیگه امر باش پیش بزار خودکار دفتر به درفشان قول به:شاهیار

 بای نزدمت تا برو شاهیار:ارتا

 بای باش:شاهیار
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 بریم؟:ارا شب

  بفرمایید:شاهیار

 :ارا شب

 گشنمون حسابی....گذشت خوش ام خیلی که باشاهیار روی وپیاده خرید بعدازکلی

 ...بود شده

 نیس؟ نزدیکیارستوران این میگم شاهیار:ارا شب

 یا...بیارن ماشینو بگم شدی خسته اگه...بریم پیاده ساعت نیم یه باید چرا:شاهیار

 بگیریم؟ دربست

 بریم پیاده...اوممم:ارا شب

 بگه اراام شب هرچی:شاهیار

 اشهب عاشقم شاهیار فکرکنم بودم عاشقش من میداد مزه بهم بدجور اسمم اخر م این

 روستوارن یه به روی پیاده ساعت بعدازنیم دقیقا..باشه توهم شاید دونم نمی....

 ....بود خوب ظاهرش چون باش خوب میخورد بهش رسیدیم

 بفرمایید:شاهیار

 بازکردن برامون تودرو میرفتیم داشتیم

 بفرمایید امدین خوش:نگهبان

 اهیارش منو...بودن گذاشته تخت چون داشت سنتی حالت داشت قشنگی فضای واقعا

 داشت قشنگی محیط....ها ازتخت یکی روی نشستیم رفتیم خرید کلی همراه به

 وسط بودن کرده درست حوضم یه بودن گذاشته دور رو تختا....داشت قدیمی حالت...

 رو زیبایش که بودن کرده روشن چراغ دیوار بغالیی...حوض اطراف باغجه چندتا با

 (میزارم عکس)میکرد برابر چند
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 کردی؟ پیداش کی.....خوجمله اینجا چقدر شاهیار:ارا شب

 پاتوقمونه:شاهیار

 غیرازمن به ای دیگه باکسی شاهیار فکراینکه ولی چرا دونم نمی توهم رفت اخمام

 میکرد عصبانیم اینجا بیاد

 جدی؟:ارا شب

 بود عصبی خیلی لحنم

 امدم؟ اینجا ای دختردیگه با من فکرنمیکنی توکه...ارا شب:شاهیار

 نبود خودم دست اصال...میشدم دیونه ازفکرشم حتی

 فهمیدی؟ بیایی دیگه کسی با کردی جا بی توخیلی:ارا شب

 یه میخوام ارا شب... بکنم غلط من باش اروم...من خانومی جان ارا شب:شاهیار

 ...ارا شب خب؟ببین فرصته بهترین امروز...بگم بهت چیزی

 موند نصفه شاهیار حرف امدنش با چون مزاحمن گارسونا این همیشه

 میخوری؟ چی:شاهیار

 نمیخوام چیزی:ارا شب

 میخورد بهم ازگشنگی حالم داشت ولی...کردم لج باهاش

 نکردن انتخاب هنوز بیان ای دیقه پنج یه میشه:شاهیار

 ...کرد تر کم باهام فاصلشو شاهیار...رفت حرفی هیچ بدون گارسونم

 بزنمم؟ حرفمو میزاری....من ارای شب:شاهیار

 بگو:ارا شب
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 فکرکردی بعدم نداری میل چیزی گفتی کردی بیخود دوم..بازکن اخماتو اول:شاهیار

 گفتی؟ اینو شده خورد اعصابت چون نشدم متوجه

 بزن حرفتو:ارا شب

 !میخوری چی بگی باید اول ولی... میزنم حرفمم چشم:شاهیار

 نداشتم مخالفت جرات جملشو گفت جدی بالحن همچین

 توچی؟...ماهی خب اوم:ارا شب

 ماهی منم:شاهیار

 بیاد گارسون ازاینکه قبل تا...بزن حرفتو خب:ارا شب

 لومگ توی مونده....بگم بهت میخوام وقته خیلی ارا شب ببین....میگم چشم:شاهیار

 بش...بگم بهت میخواستم حرفا زودترازاین...بگم بهت میترسیدم چرا دونم نمی....

 بش عاشقتم میفمیهی؟من....شدم چشات عاشق.... فرودگاه توی دیدمت ازوقتی....ارا

 نم...عاشقتم ارا شب...ذهنمی فکرو همه تو....منی ماله فقط تو....ارا شب دیونتم....ارا

 ...میمرم تو بدون

 ندق کیلو کیلو دلم توی دارن انگار... انگار...میشدم جوری یه هرجملش با خداااا وایی

 عاشقمه شاهیارم دیدی!نبود؟ اشتباه حسم دیدی دیدی.....میکنن اب

 میدونی خب....خب:ارا شب

 من ارای شب رومیدونم؟ چی..رو چی:شاهیار

 مفکرمیکرد چرا دونم نمی ولیی..عاشقتم....دارم دوست خییلی منم خب... خب:ارا شب

 نداری دوسم...تو

 جدی؟عاشقمی؟:شاهیار
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 اوهوم:ارا شب

 باال بیار سرتو:شاهیار

 نچ:ارا شب

 باال بیاد سرتو میگم:شاهیار

 زورگوییییی همیشه:ارا شب

 میکنه؟ نگام اینطوری چرا این وایی

 ببند نیشتو کوفت:ارا شب

 برد ابرومون دیونس پسره این واییی....زیرخنده زد خال این مثل یهو

 بردی ابرمونو شاهیار:ارا شب

 منی عشق بفهمن همه بزار جهنم به...برمممم قربونت واییی:شاهیار

 جوون شاهی میگم:ارا شب

 شاهیار این تقصیر شدم؟همش پرو انقدر چرا من خدا وای

 !دلم جان:شاهیار

 نکن نگام اینطوری کوفت:ارا شب

 ودب دگرگون حالم صورتم توی میخورد نفساش. گوشم به کرد نزدیک سرشو شاهیار

 بدجور

 کنم نگاه اینطوری خودمو خانومی میخوام....خودمی خانومیه...میخواد دلم:شاهیار

 خل پسره اخیش..بیرون فرستادم نفسمو بردکنار سرشو وقتی

 عمارت؟ نمیریم ناهار گفتی اینا بابا به میگم اومم:ارا شب
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 میگفتی دیرتر ذره یه...گفتی شد خوب وای:شاهیار

 بود حقت نمیگفتم اصالبهت پرویی خیلی:ارا شب

 بود؟ حقم چی:شاهیار

 دونم هوم؟نمی:ارا شب

 خنده زیر زد دوباره خل پسره

 محکم دونه یه گرفت درد خودم دست که بازوش توی زدم دونه یه شیک خیلی منم

 بودن گذاشته که باکوسنایی ترزدمش

 میزنی؟ چرا:شاهیار

 نیومد؟ درد زدمت چرا:ارا شب

 کوچولوییی چون:شاهیار

 غول نره توییییییییییییییییییییییییییییی اون:ارا شب

 اینجاییم حیف فقط...غولم نره من پس ععع:شاهیار

 منحرف بزن زنگتو ادب بی پسره:ارا شب

 ...تو ذهنه اون:شاهیار

 کردی منحرف منو تو اصال..نیست؟ منحرف اصال خودت ذهن که نه:ارا شب

 ممنون:شاهیار

 بزن زنگتو خواهش:ارا شب

 میززنم دارم:شاهیار
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 ادند بعدازسفارش...امد دوباره خبرش کشید زحمت گارسونم تموم تلفنش شاهیار تا

 شروع..شاهیار توسط ماهی کردن پاک بعداز اورد غذارو ربع بعدازسه دقیقا....رفت

 .....غذاش بود عالی واقعا خوردن به کردم

 عمارت بیایین سریع بعدازناهار میگفت بابا...دیگه بریم خب:شاهیار

 شده؟ چی؟چیزی برای:ارا شب

 بریم خوردی غذاتو...بود عصبی خیلی چون..فکرکنم اره:شاهیار

 بریم اره:ارا شب

 :اترون

 ونازخجالتم رفتار طرز پوشیدنمون لباس خاطر به بزرگترا قشنگ ناهار صرف از قبل

 رو قوانین سوم کتاب از چهارصفحه باید هرکدومممون که طوری...درامدن

 بنا...کشهمی طول نیم ساعتو یک دقیق هرصفحش سوم کتاب که بگم وباید...بنویسیم

 خاله میشن که خانوم ودریا دارن هوامونو همیشه که کتایون عمه درخوراست به

 دلم.... اتاقم توی امدم بعدازناهار...بدیم تحویل ازناهار قبل فردا شد قرار درفشان

 باید فقط عاشقشم میدونستم...داره دوستم میدونستم...بود شده تنگ نازنیم برای

 کردم عوض لباسامو پاشدم...بودم گرفته تصمیمو.. تموم میکردم اعتراف بهش

 اتاقش سمت رفتم برداشتم رو بودم داده سفارش براش که گردنبدی

 :(خوشگلش صدای اون با داد ورد اجازه زدن در بعدازدوبار

 بفرمایید:نازنین

 اجازه با:اتروان

 صبرکن لحظه چند اترون عع:نازنین

 چشم:اترون
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 وایستادم در دم دیقه پنچ دقیقا

 بیاااااتو:نازنین

 تووو رفتتتتم بعدم

 من؟ نازی هست اجازه:اترون

 من؟ نازی میگی ای اجازه چه هوم؟به:نازی

 خودمه دست اجازتم بعدم..هست چون:اترون

 اتاقش بالکن در بغل نازنینم بودم ایستاده اتاق وسط دقیقا من

 میگه؟ کی:نازی

 ....من:اترون

 ...رسوندم بهش خودمو قدم باچند

 بزنیم؟ حرف میشه:اترون

 اهوم:نازی

 باغ؟ توی بریم یا بالکن توی بریم... خب:اترون

 بهتره بالکن توی:نازی

 میل باکمال:اترون

 زیبایی بسیار منظره چون ها نرده سمت رفتیم هردمون بالکن توی رفتیم وقتی

 بود معلوم باغ بودکل قشنگی همنظر واقعا...بود

 بگم برات داستان یه میخوام....نازی میدونی:اترون

 میشنوم.. میگی اینطوری وقتی بیاد جالب باید بنظر اومم:نازی
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 .... موندم خودمم جالبه خیلی اره:اترون

 نمیکنی؟ تعریف چرا..خب:نازی

 اعتقاد عشق به اشراف خاندان توی بود پسری یه...نبود یکی بود یکی:اترون

 رهپس این ولی... داشتن اعتقاد عشق به دوستاش یا پسره برداراون شاید....نداشت

 رو ها بچه میگره تصمیمی خاندان این بزرگ....حاالبگذریم...نداشت اعتقاد اصال

 وتاد کل کل میشن هواپیما سوار وقتی مسافرت اون توی...مسافرت یه به بفرسته

 هبچ ازاون کدوم هیج...ساکت میگه داد با یکی حین همون توی...میشه هاشروع ازبچه

 ...باشه دختره یه دادزده که شخصی اون که فکرنمیکردن ها

 قدرچ میگه خودش پیش میشه جوری یه قصمون پسره این...برمیگرده دختره وقتی

 نای به نصبت پسره احساس...میگذشت ازمسافرتشون هفته سه...پرو دختره این

 اون عاشق که میفهمه وقتی تا...میشه مهم براش کم کم..میشه عوض دختره

 وجهمت میکنه نگاه دختره چشای توی وقتی...عاشقشه نگفته دختره به هنوز...دختره

 سما چیه؟میدونی پسره اسم میدونی..............عاشقشه پسره مثل هم دختره که میشه

 چیه؟ عاشقش که اونی

 من نازنین چشای توی دیدم کردم نگاه چشاش توی وقتی داد تکون سرشو فقط

 نداشتم ازش کمی دست خودمم شده جمع اشک

 ...نازنین دختره اسم..اترون پسره اسم:اترون

 ...دراوردم رو بند گردن جعبه جیبم توی کردم دستمو

 عاشقتم نازنین:اترون

 ...اترون:نازنین

 داری؟ بغض چرا..داره بغض صدات که بگردم دورت الهی
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 من؟ نازنین داره بغض چرا:اترون

 حتما نه شاید....ازخوشحالی شاید دونم نمی:نازی

 ازچشاش درست پسره.. شده قصه پسره عاشق قصه این دختر...اترون میدونی:نازی

 عاشقتم اترون...فهمیده

 طرف یه بود متحرک وسطش که بود طالیی قلب یه... دراوردم جعبش ازتوی گردنبدو

 (A&N) خودم اسم اول طرفش یه بود نازنین اسم اول

 برات بندازم کن پشتتو:اترون

 مرسی...نازه خیلی واییی:نازی

 ...نداره منو خانومی قابل:اترون

 بگیم؟ چی بزرگترا با...اترون میگم:نازی

 به من بعدم..تخت خیالت هستم من تا...ها باشه ناراحت من نازی نبینم:اترون

 صبرمیکنم قیامت تا خاطرخانومم

 بزنیم؟ قدم باغ توی بریم:نازی

 من خانومی بفرمایید:اترون

 دارم دوست خیلی:نازی

 عاشقتم که بگم چی من:اترون

 :همایون

 میزدمشون همچین بودن دستم دم اگه یعنی....بکنم تاشون12 کله میخواستم رسما

 میکردن غلطی چه نیس معلوم که...ارا شب ازشاهیارو اون....خوردن ازکجا نفهن که

 میذاشت اقابزرگ اگه یعنی....رفتن در پلیس ازدست هم پیچوندن رو محافظا هم که
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 نمی ها ه. ..گ ازاین دیگه بخوره خنک اب دوساعت یه بفرستیم شاهیارو

 طرفم ازیه...بده صبرایوب خودت خدایا ایناااا ازدست میشدم خل داشتم رسما....خورد

 لباس اینطوری که شده چشون نیس معلوم اینا خداا وایی...پوشیدناشون لباس

 مازسردرد ذره یه بلکه فشارمیدادم هامو شقیقه فق بادستام....سرم...پوشیدن؟هوف

 جهنم بازیه؟حاالبه اب وقت االن اخه...بودم ازرم داریوش نگران طرف ازیه....کنه کم

 تیمارستان به کارم...سرم....خدا وای...میگردن بالباس چرا...کردن بازی اب که

 تضمین ور بودنشون زنده برسه اینا به دستم فقط من یعنی...بود خوب خیلی نمیکشید

 با...پردننس ماها به رو شون تنبیه که میدونستن چیزی یه اقابزرگ مطمئنم....کنم نمی

 نخود همیشه کتایونم اوردن هم رو قضیه ته سرو نوشتن صفحه چهارتا

 بله:کردم میزبلند روی از سرمو در باصدای...ماشال

 ترسیدم خودم ازصدای خودم

 بود سالش 15 اینکه با....بود واترون بعدازاتروان اله...باال اوردم سرمو اله باصدای

 تابود12 ازاین ارومتر خیلی ولی

 شده؟ چیزی بابا جانم:همایون

 میز؟ روی بزارم...اوردم قرص براتون:اله

 دردنکنه دستتم بابا اره:همایون

 بابایی میگم...خواهش:اله

 ... داشت قرار وسط که میزی طرف رفتم پاشدم ازجام

 شده؟ جانم؟چیزی:همایون

 چشه؟ اتروان میگم:اله

 نیس چی؟چیزیش یعنی:همایون
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 بهترشم ذره یه بلکه خوردم اب با همراه قرصمو

 حوصلس بی خیلی اخه:اله

 اینا ازدست

 مگه؟ جطور:همایون

 ...بود خواب اتاقش توی رفتم وقتی...اتاقشه توی ازبعدازناهار اخه:اله

 اینا ازدست

 خستس حتما بابایی نیس چیزیش:همایون

 بود خواب صبح اخه:اله

 بکشم اینم ازدست باید حاال میکشدم تاکم12 این ازدست

 بروبیرون خستم...بابا جان اله:همایون

 تاابش سرلب که درفشان خوابه که ارام...رفت سر حوصلم من خب...بابایی ععع:اله

 علومم هم وتینا راتین...ازصبح نیستن که وشاهیارم ارا شب...باغن توی ونازیم اترون

 چیکارکنم؟ من کجان نیس

 هب کتایون فقط االن..بود خورد بداعصابم چون... بودم گرفته خودمو جلوی واقعا یعنی

 نیس باشه باید که هروقت...دردمیخورد

 چیکارکنم؟ من االن:همایون

 دونم نمی:اله

 چی؟ یعنی:همایون

 قهلم بهات اصال شدی بداخالق خیلی بابایی:اله
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 ایدب کردم خودم...کردم بغلش رفتم بیرون بره ازاینکه قبل...داشتم کم همینو خدا ای

 لوسی موندم من کنار به دخترا حاال دختراروو این کردیم لوسشون ازبس.... بکشم

 امده؟ ازکجا پسرا این

 خوشگلم دختر بدمیشه حالم..ها قهرباشه ام اله نبینم:همایون

 کنم؟ شیکا من خب:اله

 روبیدارکن داداشی برو خب:همایون

 دادمیزنه اخه:اله

 کرده غلط:همایون

 کنم؟ بیدارش برم یعنی:اله

 بابایی برو گلم اره:همایون

 واتروان اله...برسه داد خدابه بیدارکنه اتروانو تا ازرفت بعدم کردم بوسش اروم

 ....جنگین کالخروس

 خورد زنگ گوشیم موقع همون.. میخورم دارم حرص تاشون12 ازدست هنوزم ولی

 بود نگهبان

 بله:همایون

 برگشتن خانوم ارا شب اقاشاهیارو..اقا:نگهبان

  نکجابود دقیقا تاببینم پایین رفتم سریع...کردم قطع تلفنو حرفی هیچ بدون

 :راتین

 گفتمن دیونشم؟اگه بودم گفته....میزدیم حرف داشتیم تینا با عمارت بودم پشت روی

 بدونید
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 میکنی؟ نگام اینطوری هوم؟چرا:تینا

 رکردمصب خیلی االنم تا نبودم کردن دل دل اهل....میگفتم بهش باید مکثی هیچ بدون

 خودمی مال چون...میخواد دلم:راتین

 گفته؟ هوم؟کی:تینا

 حرفم ازاین شد گرد چشاش

 !من:راتین

 شما؟ انوقت:تینا

 ایندت همسر:راتین

 مبه خدا میخوام واقعا...دیونشم من خداااا وایی...بود تینس توپ عین چشاش یعنی

 توبغلم نگیرمش االن تا صبربدی

 میکنی؟ نگام اینطوری چیه؟چرا:راتین

 گفتی؟ چی:تینا

 میشی؟ گربه عین میکنی نگام اینطوری وقتی گفتم بهت تاحاال:راتین

 !بده؟ توحالت راتین:تینا

 یلیخ اینجاشم تا....نیستم کردن دل دل اهل....تینا میدونی...دیدمت ازوقتی...اره:راتین

 ناال ولی... صبرکردم خیلی االنم تا...بهم ریختم خانوم عمه باحرف ولی...صبرکردم

 عاشقتم..من....تینا....تونم نمی ثانیه این ساعت این لحظه این اینجا

 واقعا من...چیکارکنم دونستم نمی...هیجان زور از میزدم نفس نفس داشتم فقط

 نای من زیباکه لبخند به داد رو جاش تعجبش....گفتم بهش بالخره..بودم عاشقش

 نمیکنم عوض بادنیا رو خنده
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 گریون چشاتو دیگه بخندی؟تینانمیخوام فقط تو ولی...بدم هستیمو همه میشه:راتین

 چه ونید نمی....میشورن رخت دارن انگار دلم توی میبینم گریون چشاتو وقتی... ببینم

 بود یکیش تازه این..میشم حالی

 اوممم...راتین میدونی:تینا

 خانومم؟ شده چی دلمم جان:راتین

 عاشقتم یعنی...یعنی....دارم دوست خیلی منم...منم...خب:تینا

 اگاهناخد که شد سفید سرخ صورتش...شم فدات من الهی پایین انداخت سرشو بعدم

 لبم روی امد خنده یه

 میکشی؟خب؟ خجالت جلوم اخرته دفعه:راتین

 نگاهامون...بودیم خیره دیگه هم چشای توی فقط که جایی تا....باال اورد اروم سرشو

 فقط...نبود کسی هیچ....تینا بودمو من فقط...بود ایستاده زمان...بود قفل

 شماغو توی قشنگ جلو میرفتم دیگه ذره یه اگه که...بود کم انقدر فاصلمون..مادوتا

 جفتمون یکی داد باصدای....هم توی بود قفل نگاهامون پایین اوردم اروم سرمو....بود

 دور هب وقتی..بود سرخ جفتمون صورت میزدیم نفس نفس داشتیم فقط هواااا پریدیم

 ...بود ممنوع بوم پشت به امدن...بوم پشت توی یکی دیدم کردم نگاه اطراف

 اونطرف بریم بیا تینا:راتین

 باش:تینا

 اه داد خبر اینا به کی دونم نمی من

 مزااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحمممممممممممممممممم

 پایین؟ بریم نیس تاحواسشون راتین میگم:تینا

 بریم:راتین
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 امده واقعا یکی که شد ومعلوم..باالبود اسانسور خداروشکر رفتیم دو سرعت با

 پایین رفت زدیم اسانسور باال امدیم وقتی چون...باال

 میخندیدیم غش غش داشتیم اسانسور توی هردمون

 ایول:تینا

 ایول:راتین

 توی تیمرف من پیشنهاد به پایین رسدیم وقتی...میرفت تند بود خوب اسانسور سرعت

 :(بیاره خراکی برامون بگیم هم...کنیم بازی هم تا بیلیارد اتاق

 زدن حرف...بعدی مرحله میمونه فقط...کرد اعتراف بهم بالخره...گفتم بهش بالخره

 :(زندگیم برای صبرمیکنم قیامتم قیام تا من...بابزرگترا

 :اله

 هک هم بابایی...بود سررفته بدجور حوصلم...چیکارکنم دونستم نمی دیگه واقعا

 کجان؟ نیس معلوم وراتین تینا این...هوف....بود خورد عصابش

 رمان میگشت نت توی خودش برای داشت که درفشان..بود درامده لجم واقعا یعنی

 تمیخواس دلم خیلی....بود خواب ارامم..بود خواب که اتروانم...میدید فیلم یا...میخوند

 حال ااینب ولی...باشه تابش سرلب که میدادم احتمال البته...ماهیارچیکارمیکنه ببینم

 توی چون نت سراغ رفتم اول...بدم انجام میخواست دلم خیلی که کاری سراغ رفتم

 درفشان ماهیارو اگه تربودولی راحت کارمنم خاطرهمینن به....بود نت یه هرطبقه

 ونت رفتم نامحسوس خیلی... نبود مهم اصال ولی.... میکندن کلمو میشدن متوجه

 پنج یقادق.. باالبود سالن توی که مبالیی روی نشستم رفتم سریع بعدم کردم خاموش

 دقیقا...بخیرکنه خودش خدا....اوه اوه بیرون امد هم توی بااخمای ماهیار بعد دیقه

 شکلین؟فقط این چرا دوتا این اوه اوه..بیرون امد ازاتاقش درفشان هم موقع همون
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 نتو هی خوبه حاال طرفو بزنن بگیرن وفص یه چطوره حالت بگه بهشون یکی منتظرن

 :هوا پریدم صدمتر ماهیار ازصدای..کردم خاموش

 کرده؟ خاموش نتو این کی:ماهیار

 بگو منم به فهمیدی:درفشان

 کارخودته فکرکردم:ماهیار

 کارخودته فکرکردم اتفاقا منم:درفشان

 ...بودن ندیده منو هنوز ولی همو بزنن اینطورین؟میخوان چرا اینا اوه اوه

 کردی جا بی توخیلی:ماهیار

 کلت؟ پس انداختی صداتو سراوردی مگه بعدم...من نه تویی اون:درفشان

 خودمه صدای توچه به:ماهیار

 بکش هوار میخوایی هرچقدر اتاقت توی برو زحمت بی پس:درفشان

 نخوام؟:ماهیار

 خودته؟ دست مگه:درفشان

 هک بود هم توی اخماشون همجین جلو میومدن قدم یه میگفتن که ا باهرجمله دقیقا

 جارو داشت عمارتو کل سهله که زمین اخماشون...شده جی فکرمیکرد میدید هرکی

 ...میزد

 تو دست په نه:ماهیار

 روداری خیلی:درفشان

 شده چیزشون یه دوتا این...بودن هم توحلق میرفتن دیگه قدم چند اگه قشنگ

 منتظرن...دیرنشه برس چتت به بفرما شما:ماهیار
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 ماهییییییییییااااااااااااااااااااااااااار:درفشان

 منچه به چته؟اصال..ماهیار کوفتو..ماهیار دردو:ماهیار

 بدم توضیح برات بزار ادم بچه مثل خب:درفشان

 میخوره خودت درد به توضیحت:ماهیار

 دادش میپپچید عمارت کل االن حتما گیرانبودن صدا این اگه که میزد داد همیچین

 ...که واقعا:درفشان

 برخورد؟ بهت چیه:ماهیار

 یمیش مجبور انوقت..... نکن قهر یهو.... منتظرن بربخوره؟شمابفرما چرابهم:درفشان

 کشی منت بری

 من؟ من؟درفشان:ماهیار

 من په نه: درفشان

 همچنان منم...بود اروم ماهیار میزد داد درفشان بود شده عوض جاهاشون حاال

 واال میشدم سرگرم میکردم کارو این زودتر که حیف کردم حفظ سنگرمو

 بدی خیلی:ماهیار

 یاتو؟ من:درفشان

 هک اونجایی تا...الهیی وای... داشت بغض صداهاشون فقط...بودن اروم جفتشون حاال

 ... بودن روم چت توی اینا فهمیدم من

 منتظرته...میشه وصل نت االن....برو...دیگه بس:ماهیار

 ژاپنی تخمه جای فقط...دربیاد اشکم نزدیک من که گفت دلخوری بالحن همچین

 ...بود خالی
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 ...من که واقعا:درفشان

 به....ای صحنه عجب کردن؟واییی بغل دیگرو هم نکنه خداااا واییی...شدن ساکت یهو

 دیدم که بیرون اوردم ازمخفیگاهم سرمو ندم ازدست رو صحنه این خاطراینکه

 :کردن وصل بهم ولت صد برق انگار که پریدم همچین...برگردم امدم تا....نیستن

 وانییییییییر گووووشششششششششششششششممم ایییییییییییییییییییییی:اله

 اله میکنم میستی؟اره؟ادمت وای گوش فال که:ماهیار

 تویه شاندرف گوششششششششششششممممممممممم امازونیییییییی اییی:اله

 اییییییییی بگووووووووووو وحشی این به چیزی

 نمیکنم ولت خورم نمی..گ ازاین دیگه ببخشید کردم غلط نگی تا...ببینم ساکت:ماهیار

 بچت برا ردمبگ الهی وحشیییی گوشم پیچون نه اییییییییییییی تابگم بشین:اله

 یانه؟ میگی..نداره ربطی تو به دیگه اون:ماهیار

 نمیگم نه ای ای:اله

 میشه حالیت انوقت اقابزرگ پیش رفتیم وقتی خب خیلی:ماهیار

 فاتحه اقاجون ازاونطرفم اوه اوه....خوندس فاتحم اقابزرگ پیش بریم اوه اوه

 دارم ارزو هنوز من سپردم خودت به خدایاخودمو

 ...اله نشنیدم:ماهیار

 اییییییییییییییییییییییی.بگم تا بشین:اله

 کن ولش کشتیش ماهیار وای:درفشان

 ساکت تویکی:ماهیار

 ...داره انگار....ببینم بزن حرف درست اووو:درفشان
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 چی؟هان؟ داره انگار:ماهیار

 رو بچه کشتی کن ولش پرو پسره..میزنه حرف بانوکرش داره انگار:درفشان

 نگه تا حقش بعدم...بزنم حرف اینطوری بخوام بکنم غلط من اوال:ماهیار

 شد کنده گوشش ولی..کردی غلط صدردصد اونکه:درفشان

 درنیاره بازی بچه یادبگیره تا حقش:ماهیار

 سال دتوص اگه البته صدسالش خودش انگار بازی بچه میگه همچین وحشی اییییی:اله

 بخونن فاتحشونو باید همه... عمرکنی

 فاتحه بعدم..خوندم عزیزمو گوش فاتحه کال چون مخش روی رفتم بدجور انگار

 خودمو

 داری جرات..بزن زدی که رو زری بار یه:ماهیار

 بززن حرف درست امازونی ایی:اله

 بعد بزنی حرف درست بازگترت یادگرفتی هروقت:ماهیار

 منچهههههههههههههه به دارین دعوا باهم روانیی شمادوتا..شد کنده گوشم:اله

 اینجا؟ خبره چه:ارین

 درفشان دایی پسر ارین

 نکن تودخالت:درفشان

 بزن حرف درست هوو:ارین

 نزنم؟:درفشان

 میشه چی میدونی خودت:ارین
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 زدن؟ حرف طرز این:ماهیار

 میزنم حرف بخوام که هرطور من:ارین

 کردی توغلط:ماهیار

 اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی:اله

 ودتخ ترازا وحشی اون با گوووووووووووشششششششششششششششششمممم

 میکنی؟ خالی من بدبخت سرگوش چرا داری دعوا

 دیگه کن ولش:درفشان

 کردم غلط نگفته هنوز:ماهیار

 ببخشید باش:اله

 بعد نمیخورم... گ ازاین دیگه کردم غلط بگو نه:ماهیار

 کن ولم حاالم نمیخورم...گ ازاین دیگه کردم غلط...باش باش:اله

 :اله

 شد حاال:ماهیار

 بود شده قرمز کرد ول گوشمو وقتی

 وحشی میگم اقابزرگ به...خری خیلی:اله

 بگو باردیگه یه داری جرات:ماهیار

 اقابزرگ جلوی ولی باش:اله

 میزنید حرف چقدر اه:ارین

 وسط؟ این میگی توچی:اله
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 کوچولو توساکت:ارین

 !ارین:درفشان

 بزرگ ننه ترسیدم وای وای:ارین

 ارین:ماهیار

 شدم خفه من ارین گفت همچین

 درفشانی؟ کاری توچه اصال:ارین

 دیگه؟ بدونی میخوای:ماهیار

 بدونم میخوام اره:ارین

 خان ماهیار میگه راس ارین بعدم....بخور توسیبتو:درفشان

 درفشان خواستی خودت..میگه؟باش راس ارین که:ماهیار

 خواستم؟ رو چی:درفشان

 داره ربطی چه من به میفهمی موقعش به این:ماهیار

 میزنی حرف خیلی:ارین

 شی ساکت تو بهتر:ماهیار

 سرتونن روی عمارت چتونه؟کل:افشین

 امده؟ ازکجا این اوه

 ببر خلو تا سه این امدی شد خوب وایی:اله

 لباس طرز چه این بعدم...اله نیس بابزرگترت زدن حرف طرز این اوال:افشین

 پوشیدنه؟
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 بود البالوویی کوتاه پیرهن فقط نبود چیزش

 نیس چیزیش:اله

 نکردم ادمت تا گمشو:افشین

 خلن امروز همه ععع:اله

 برو اله:افشین

 رفت سر حوصلم نوموخوام:اله

 وایسا جا همین میکنی خوبی کار:درفشان

 خانوم؟ جدی؟درفشان:افشین

 برس چتت به برو شما:ماهیار

 میخواستم خودم من که توهم رفت همچین افشینم اخمای...پرید درفشان رنگ یهو

 کنم اعتراف نکردم ه*ا*ن*گ به

 خیره دیدی روم؟خواب میگی؟من؟چت چرت چرا:درفشان

 اصال هااااااااا ترسیده نبود معلوم اصال

 ...من جدی؟پس:ماهیار

 شد خفه افشین داد با

 قول اینطوری روم؟درفشان؟که چت بری نداری حق نگفتم بهت من مگه:افشین

 میدی؟اره

 ...داداشی:درفشان

 بزن چی؟حرفتو:افشین
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 که نشده چیزی:ارین

 توخفه ارین:افشین

 منچه به:ارین

 خفه میگم باتونیستم مگه:افشین

 میرسید عربده به میرفت پیش دیگه ذره یه میزد داد داشت کال

 ببخشید:درفشان

 بخداا ببخشید؟درفشان که:افشین

 ...کردم اسرار بهش من...بود من تقصیر...افشین صبرکن:ماهیار

 کردی غلط توخیلی:افشین

 ..تقصیره بی درفشان...کردم غلط من:ماهیار

 هک بیا گفتی خودت شد میکنی؟خب بیداد دادو سرم اینطوری جدی؟انوقت:درفشان

 میکنی بیداد دادو اینطوری داری

 ...اتاقش توی رفت بعدم

 میکردم نگا داشتم منم داغوان باعصاب ماهیار بعدازاونم

 بای برم منم:ارین

 بای بای:اله

 تواتاقت..اله:افشین

 باغ برم میخوام من هوم؟اها:اله

 باغ میری بعد میکنی عوض لباساتو گمیشی اول:افشین
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 ؟...امروز عصابه بی چقدر

 باش:اله

 پشت تنرف نفر چند که خبرکردم نگهبانارو قبلش البته باغ رفتم لباس بعدازتعویض

 متوجه ازاون داره زنگ یه اخه...گفتم من نشه متوجه کسی که طوری ولی عمارت بوم

 .. نیستم خبیث اصال باغ توی رفتم شیک خیلی بعدم..میشن

 :اتروان

 توی رفتیم شام بعدازخوردن...اوردن تشریف ارا شب شاهیارو که بود سرشام

 همه چرا دونم نمی...دیدمش که شبی ازاون..میردرخشید داشت همیشه مثل....باغ

 دارین اعتقاد نگاه یک توی شدن عاشق به دونم نمی..بود کرده مشغول ذهنمو فکرو

 اتروان من...حسابی ارام...ارام عاشق..شدم عاشق نگاه یک توی من یانه؟ولی

 ازهمون ارام...بهش باختم دلمو دینو همه...کسی چه عاشق اونم..شدم عاشق تهرانی

 تیوق میدونه خدا...نشدم متوجه من گرفت قلبمو..دادم بهش قلبمو دیدمش که شبی

 تمرف که بود مسافرتی بهترین هاوایی...داده بهم دنیارو خدا انگار هاوایی توی دیدمش

 رهنپی یه...بود باهام عشقم چون..گذشت خوش بهم انقدر که مسافرتی اخرین اولینو

 الم فقط ارام...نکنم نگاش تونستم نمی...توش میردرخشید..بود پوشیده شیری

 عجیب خیلی اتفاق یه وسط این فقط.ایم دیگه هوایی حالو توی هممون امشب...منه

 خوب چون.. همن عاشق دوتا این میگم من...قهرن باهم وماهیار درفشان.. افتاده

 داریوش...کرده اعتراف گفتم راتینم..کرده اعتراف گفت اترون...حالشونو میفهمم

 غرورم به هنوز میتونم میذاره؟چطور چی؟غرورم من ولی...همینطور شاهیارم

 ...شده که هرطوری حاال بگمم بهش باید...ارامه من چیز فکرکنم؟همه

 داداش؟ کجای:اترون

 هان؟:اتروان
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 چیزیشده؟...توخودتی:اترون

 میخوامش؟ بگم ارامم به چطوری..اترون...اره:اتروان

 بازه نیشش دیدم طرفش برگشتم وقتی

 میخندی؟ چی به زهرمار:اتروان

 حرف درموردش داشتی موقع ازهمون....کنار گذاشتی غرورتو اینکه به...هیچی:اترون

 ...من داداش رفته دلت فهمیدم میزدی

 چیکارکنم؟ حاالمیگی:اتروان

 بگی بهش امشب همین باید..اتروان ببین...ندونم که نه...دونم نمی:اترون

 گرفته؟امشب؟ شوخیت:اتروان

 موقعس بهترین...امشب همین...نه چرا اره:اترون

 اخه:اتروان

 روبکن قضیه قال امشب...نیار اخه:اترون

 چی؟ نخواد منو اون اگه:اتروان

 میگن چی چشاش ببین... کوری به زدی یاخودتو...یاکوری:اترون

 رزی بودن گذاشته باغ توی که میزی دور که بقیه پیش رفت گذاشت تنهام بعدم

 نشستن بود مجننون بید درختای

 باهاتون داشتم کاری هستن همه که االن...خب:اقابزرگ

 خیرکنه خدابه

 ...دادیم بهتون که ازوقتی کذشته روز دقیقاسه االن ها بچه ببینید:زند اقای
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 بگم چیزی یه میشه زند اقای ببخشید:راتین

 البته: زند اقای

 قتو نه هنوز ولی...کینم ازدواج کی به میخوایم که کردیم انتخاب ماها فرض به:راتین

 دختر اون ازدواج وقت نه رسیده ماها ازدواج

 فقط که مهمونی بایه میشه خونده بینتون محرمیت صیغه یه اول صبرمیکنید:زند اقای

 وایینبخ که تازمانی..عقد جشن یه بعدازاون..برسه وقتش که زمانی تا...بزرگتراهستن

 عروسی بعدازاون...باشین کرده عقد

 واقعا؟:ماهیار

 بود؟ نافهموم چیزیش:زند اقای

 نه:ماهیار

 ارومن؟نکنه دوتا این ارومه؟چرا انقدر چرا...بود اروم درفشانم..بود گرفته صدای

 شدن مریض

 ساکتن؟ دوتا این چرا میگم داریوش:اتروان

 بودیم نشسته هم پیش داریوش منو

 نخوردن درست شامم....بگو منم به فهمیدی:داریوش

 شدن؟ عاشق نکنه:اتروان

 بعضیااا مثل نمیگن چیزی غدن ازبس ولی عاشقن حتما...نه نکنه:داریوش

 نبودماااااااااااااااااااا من منظورش اصال

 بله:اتروان

 پرویی؟ خیلی میدونستی:داریوش
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 اره:اتروان

 تو ازدست:داریوش

 نیست؟ ای دیگه سواله خب:اقابزرگ

 نیست نه:راتین

 خاندان همه...داریم مهمونی هرسال مثل دیگه شب چند میدونید که همونطور:اقابزرگ

 ...هستن اشرافم های

 منکه..کنیم انتخاب ازدواج برای رو یکی که بود این اقابزرگ منظور من خدای وایی

 بگم بهش مونده فقط..کردم انتخاب

 ...مهمه خیلی مهمونی این..ها بجه:حسابی اقای

 ...امشب همین میگفتم بهش باید من بود مهم ارام فقط نبود مهم حرفاشون بقیه

 شد بلند ماهیار که شد چی دونم نمی

 باال؟ برم من میشه:ماهیار

 شده؟ چیزی:اقابزرگ

 دردمیکنه سرم فقط نه:ماهیار

 بشین نه(:کوچیکه اقابزرگ خواهر)جون عمه

 مامانجون ولی:ماهیار

 بشین:باباجون

 نشست زور به والبته حرفی هیچ بدون

 شماها؟ چتون:باباجون
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 کله نفرخیلی چند یه فقط...نیست چیزمون ماها ولی..باباجون ببخشین:اترون

 شن درست امیدواریم واقعا که..خرابن

 هستن؟ جدی؟کیا:باباجون

 ...دیگه معلوم:شاهیار

 دادن سرتکون تاسف روی از باباجون فقط

 باال برین میتونید شد تموم حرفام من خب:اقابزرگ

 ترادخ ولی بودن نشستن راتین اترون داریوش شاهیارو ولی باال بریم میخواستیم

 میگفتیم بهشون باید بود موقعیت بهترین...باال رفتن همشون

 عاشقمه بود معلوم ارامم ازچشای چون....نشستم منم پس

 شده؟ چیزی:اقابزرگ

 ..بله:راتین

 نیست؟ که ازدواجتون درمورد:اقابزرگ

 هست چرا:اترون

 اترون:بابا

 بعد بزنیم حرف ماها بزارین بابا:اترون

 بگین:خانوم عمه

 بگیم؟ چطوری..خب:شاهیار

 بزنید حرف اینا بابا با میخوایین ها بچه:مامان

 خوبه خیلی که باشن داشته وقت بابا اگه:اترون
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 میگین چی ببینم انور بریم پاشین خب خیله:شروین عمو

 بزنیم حرف تا انطرف رفتیم اینا بابا همراه به

 خب:مهرداد عمو

 کردیم انتخاب ماها میدونید...خب:شاهیار

 یه مارا برای دراوردم موبایلمو موقع همون پایین انداختیم سرامون شیک خیلی بعدم

 شقع/بیگانگی جهان با یعنی عشق/ دیوانگی و مستی یعنی عشق")فرستادم اس

 دار هب سر یعنی عشق/تر چشمان با سجده یعنی عشق/ سحر تا نخفتن شب یعنی

 /ریختن حسرت اشک یعنی عشق/ آویختن

 یعنی عشق/ شدن پروا بی و سُست یعنی عشق/شدن رسوا درجهان یعنی عشق

 شقع/انتظار و انتظار یعنی عشق/باختن را زندگی یعنی عشق/ ساختن با سوختن

 بودم جواب منتظر(".....دوختن در بر دیده یعنی عشق/یار عکس بینی هرچه یعنی

 :داد جواب بعد دیقه یک دقیقا

 یعنی عشق/التهاب های لحظه یعنی عشق/سوختن فراقش در یعنی عشق":)ارام

 زدن آذر بر آب یعنی عشق/زدن پر پرستو یعنیبا عشق/ناب ناب های لحظه

 ("کمان رنگین معنی یعنی عشق/شبان آه نَی، سوز یعنی، عشق/

 ....بود درست حسم پس رفت نمی کنار لبم ازروی خنده هم لحظه یک

 میشناسیمشون؟ خب:بابا

 صدرصد:اتروان

 میشنویم خب:بابا

 بهشون بکنه کلمونو بابا خود ازاینکه قبل..رفتن وحاشیه دادن بعدازتوضیح

 ...خوند ازجشاشون رو تعجب میشد....گفتیم
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 ماهیارچی؟...خب:عموتیرداد

 ...حرفان غدترازاین:داریوش

 بودن اروم امشب بود خاطرهمین به پس:بابا

 دقیقا:اترون

 باال برین میتونید شماها میزینم حرف اینا اقابزرگ با...خب خیله:شروین عمو

 بهش چون..ارام اتاق توی رفتم مستقیم منم...باال رفتیم سریع گفتن خیر به بعدازشب

 پیشش میرم شه تموم بابا با کارم گفتم

 تو رفتم زدن بعدازدر اتاقش به رسیدم وقتی

 خودم؟ خانومی سالمم:اتروان

 !سالم علیک:ارام

 هستی؟ عصبانی چرا حاال:اتروان

 کنارش رفتم منم بودم نشسته تختش روی ارام

 نباشم؟ عصبانی:ارام

 من؟ خانومی شده چی:اتروان

 برواصال..داری رو خیلی:ارام

 بزنیم؟ حرف هست اجازه:اتروان

 خوبه خیلی هوا بالکن توی بریم....اهوم:ارام

 بریم چشم:اتروان

 کردم شروع بالکن توی رفتیم وقتی
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 قعاش نگاه یه توی یعنی..باختم دلمو دیدمت که شبی ازهمون..ارامم میدونی:اتروان

 ...برم طفره نمیخوام....شدم

 هنگا همون یعنی شدم عاشقت دیدمت که شبی ازهمون منم...اتروان میدونی خب:ارام

 بودی جدی ازبس...شدم عاشقت اول

 جدی؟:اتروان

 پرو زهرمار:ارام

 دیگه نشو ادب بی خانومی ععع:اتروان

 نمیرسم تو ادبی با به شدم؟بعدم ادب بی کجا من:ارام

 زیر زدم خاطر همین به پس بگیرم خندمو جلوی تونستم نمی بود بامزه لحنش واقعا

 خنده

 ترسیدم ععع:ارام

 بگم؟ بهت چیزی یه میشه..ارام...شیطونکم ببخشید:اتروان

 بگو؟ چی:ارام

 بگم منی؟میشه زندگی همه...دیونتم...عاشقتم...منی عشق تو...بگم بهت میشه:اتروان

 ؟بگیردش ازم تونه نمی هم کسی هیچ منه زندگی همه ارامم که گفتم بابا به امشب

 نازش چشای اون با میکرد نگام داشت فقط

 بگیرماااا خودمو جلوی نتونستم دیدی یهو...نکن نگام اینطوری:اتروان

 ادب بی کوفت مرض:ارام

 بازم به زد مشت دوتا بعدم

 هستم شماهم خورده کتک من...نکن...دردمیگره خودت دست ععع:اتروان
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 پرومیشی دارماااا دوست که بگم بهت خوام نمی اصال....پروووییی خیلی:ارام

 باردیگه چی؟نشیندم؟یه:اتروان

 زرنگی؟ عع:ارام

 میجنگم بادشمنم زرنگم اره:اتروان

 بده؟ حالت:ارام

 شبی نصفه میگه شعرم...کردی خلم دیگه اره:اتروان

 وایسی اینجا نکردم مجبورت:ارام

 بگی؟ بهم دیگه بار یه نمیخوای حاال...کردی مجبورم چرا:اتروان

 ...خب:ارام

 چی؟ خب:اتروان

 عاشقتم منم خب:ارام

 ...بود نشدنی وصف حالم

 دیونتم که..بگم چی من:اتروان

 چیه؟ برای دیگه دوشب مهمونی میگیم:ارام

 ولش رو بقیه...منی عشق شما اینکنه مهم نیست مهم اون:اتروان

 باش:ارام

 توی رفتم من که بود 4:30 نزدیکایی....میزدیم حرف داشتیم صبح 4، 3 ساعت تا

  شکرت خدایا...خوابید گرفت ارامم اتاقم

 :مهمونی روز
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 :درفشان

 ازدستش دلم خیلی...قهریم باهام شده دعوام ماهیار با روم سرچت ازوقتی

 نکهباای چیه قضیه میدونست اینکه با...میکرد بیداد دادو سرم داشت الکی...گرفته

 کاری هیچ حوصل....بود دادزده سرم بازم...بود گیرداده بهم پسره میدونست

 چی؟ اون ولی... ولی...میخواستم ماهیارو فقط...فقط...نداشتم

 وسد رو دیگه کسه ماهیار که میکردم فکر این به وقتی....نمیکنه فکرم من به حتی

 داره؟ دوس رو دیگه کسه چرا بزنمش برم میخواستم....بدمیشد حالم باش داشته

 دیگه..کردیم دعوا باهم میکنه؟ازوقتی دعوا باهم راه به راه چرا پس داره دوس منو اگه

 اون ولی...ماهیارم عاشق من...رو خودم حوصله حتی...ندارم رو چیزی هیچ حوصله

 داشت شد؟چرا نگرانم هاوایی تویی چرا نداره دوسم میخواد؟عاشقمه؟اگه چی؟منو

 نمیگه؟ چیزی چرا..داره دوسم میگشت؟اگه دنبالم اونطور

 چرا من دل اسمون ولی...نه اسمون ولی خیلی..بود گرفته دلمم...میشدم دیونه داشتم

 بخوام پسر یه خاطر به که نمیکردم فکرشم حتی...بود کرده باریدن هوایی بدجور

 واقعا...نیست هرپسری یانه؟ماهیار داره دوسم فکرکنم بخوام که...کنم گریه بشینم

 دارم دوس اسمو این چقدر... یار ماه میاد بهش اسمش

 اول دمیش چی...ماهیارم عاشق من...منه اسم دنیا اسم بهترین صدامیزنه اسممو وقتی

 میشد؟ چی میکردن؟خدااا اعتراف دخترا

 ماهیار،ماهیار اونم..ادم همه این ازبین میخوام نفرو یه فقط من میشنوی صدامو خدا

 روم انقدر چرا پس نمیخواد میخواد؟اگه ازخدا منو ماهیار یعنی...تهرانی ماهیار...خودم

 دایاشد؟خ عصبانی امد خواستگار اسم دنبالم؟چراوقتی امد اینطوریه؟چرا حساسه؟چرا

 ماهیارم عاشق من...باش داشته هوامو خودت
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 بشینم بود شده کارم وقت چن این توی...نمیره یادم وقت هیچ دیدمش که اولی روز

 شعاشق بودیم هاوایی تویی وقتی من...فکرکنم خاطرهاش به...نگاکنم عکساش به

 برداشتم کردن ازفکر دست در عاشقمه؟باصدای چی؟اونم اون خدایا...شدم

 ..بله:درفشان

 بود گرفته صدام چقدر

 کردین؟ گریه خانوم:نیلوفر

 خیس... خیس دیدم کشیدم دست صورتم به وقتی...شخصیم خدمتکار نیلوفر

 پسر چقدراین... ومن....راضی ازخود مغرور پسر یه خاطر به ازاشکه خیس..ازاشک

 جرات کسی...میخوام خودم مال فقط ماهیارو من...دارم دوس رو ازخودراضی مغرور

 بندازه چپ نگاه بهش نداره

 شده؟ چی...نیس چیزی:درفشان

 میشه شروع مهمونی دیگه ساعت چند خانوم:نیلوفر

 این داره خوبی یه فقط ولی...مهمونی این به لعنت...اجباری مهمونی این به لعنت

 میگن وقتی.. میفهمم االن....ندیدیم دیگرو هم قهریم اوقتی ماهیارم دیدن مهمونی

 بهم ولی....ولی...داریم فاصله اتاق چندتا ماهیار منو...دوریم ولی نزدیکم بهم

 میخوام ماهیارمو من خدایا...دوریم

 ...بیارن لباسمو بگو...رفتم حمام صبحی خب خیله:درفشان

 میاد ارایشگرتون االن... خانوم چشم:نیلوفر

 موچشا صندلی روی نشستم فقط... امد ارایشگر دیقه بعدازچند خب خیله:درفشان

 رچطو نفهمیدم بودم ماهیارم فکر توی انقدر...گذشت زمان چقدر نفهمیدم....بستم

 ...زمان گذشت
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 هستین؟ خوبه؟راضی..شد تموم:ارایشگر

 قهر ماهیارباهام وقتی..دادم سرتکون یه فقط من ولی..بود عالی...بود شده خوب

 منچه به شده خوب بدشده چیکار؟اصال میخوام ارایش

 روگرفتن مزاحممم اشکای جلوی زور به نکنم گریه کردم سعی

 امادس لباستون خانوم:نیلوفر

 ویت...لباسم بعدازپوشیدن...نبود مهم چیزا این االن... مدلش به نکردم دقت خیلی

 اخدا ای...نداشتم حوصله...بود خوب... میکردم نگاه خودم به داشتم اتاقم قدی اینه

 پایین میرفتم باید رسید وقتش بالخره....

 اون ویت واقعا...بود من به پشتش بود ایستاده ها پله دمه...دیدمش پایین رفتم وقتی

 وندهم پله چندتا پایین هارفتم ازپله اروم اروم..بود شده العاده فوق سفید شلوار کت

 عاشق من خداا وای...بود ایستاده زمان...میکردیم نگاه دیگرو هم فقط...برگشت بود

 ....چشماشم

 :ماهیار

 من...خوشگلش کاله اون با...زیبا لباس اون توی بود شده ها فرشته عین خداا وای

 خل دارم دعواکردم باهاش ازوقتی...منه برای فقط درفشان...بودم درفشانم عاشق

 المح ازغرورم...نمیزاره لعنتی غرور این ولی...ولی..دربیارم ازدلش برم میخوام.. میشم

 عروسکم دل لعنتی غرور خاطراین به...نگو که میاد بدم ازش انقدر...میخوره بهم

 خاطرهمین به فقط..امشب تا ندیدمش قهر باهام ازوقتی..گرفته ازم دلش...شکست

 خیلی...هند غرور کسی هیچ به خدایا...ببینم درفشانمو که ببینم عروسکمو که اینجام

 دل سرچی؟سراینکه اخه غرورم...نمیخوام غرورمو من نمیخوامش...غرور بده

 درفشانمو من خدایا ازدوریش میشم دیونه دارم روز چند بشکنه؟این عروسکم

 دایاخ...منه مال فقط درفشان میمیرمم...هاااا ای دیگه کسی به بدیش نکنه...میخوام
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 میکنه نمیخواد؟غلط رو ای دیگه کسه یعنی....نمیدیشش کسی به بده قول بهم

 گرفته دلش معلومه قشنگش ازچشای ها پله اخر رسید...خودشه دست مگه...بخواد

 ...عاشقمه بگه بهم خودش میچسبه چقدر وای...ماهیارش ازدست

 سالم:ماهیار

 سالم:درفشان

 نیس من درفشان این..جدی چقدر

 برمیگردم بزرگترا پیش برم من:درفشان

 ..میام باهات منم..صبرکن:ماهیار

 که یواشکیش لبخند اون چسبید روچقدر جمله یه این گفتم خواهانه خود چقدر

 نموند دور ازچشمم

 عروسکم جمله خودخواهانس چقدر

 میرم خودم نکرده الزم:درفشان

 بزرگترا پیش رفت...نداد زدن حرف مجال بهم

 :(campe45on2:بازرگانی پیام=میزارم لباساشونو عکس:نویسنده)

 چه اونم پیچید موزیک صدای سالن توی که میگذشت ازرفتنش چقدر دونم نمی

 .:موزیکی

 کنی می نگاه بهم خوای نمی منو گی می

 کنی می ه*ا*ن*گ تو گیره می دلم ری می

 بگیره دستتو تونه می من غیر کی

 بمیره تو واسه باشی تو زندگیش
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♫♫♫ 

 منی دنیای که تو آی ، تو آی ، بودنم دلیل تو آی

 بشکنی بزنی بری حیفه رو تو داره دوست که قلبی

 تو آی ، شدم ت دیوونه که تو آی

 نبضم شه می تند برات ره می دلم که تو آی

 تو آی ، نگات یه با دلم ره می بینم می که رو تو

 تو آی ، بودنم دلیل تو آی

 رو تو داره دوست که قلبی ، منی دنیای که تو آی

 تو آی ، شدم ت دیوونه که تو آی ، بشکنی بزنی بری حیفه

 نبضم شه می تند برات ره می دلم که تو آی

 تو آی ، نگات یه با دلم ره می بینم می که رو تو

♫♫♫ 

 وآرومم کوبه می قلبم تو با آرومم و خوبه حالم تو با من

 دیدی می و بودی من دل توی کاش ای کن گوش قلبمو صدا بیا

 کن گوش قلبمو صدا بیا شنیدی می منو دل صدای

♫♫♫ 

 منی دنیای که تو آی بودنم دلیل تو آی

 بشکنی بزنی بری حیفه رو تو داره دوست که قلبی

 تو آی ، شدم ت دیوونه که تو آی
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 نبضم شه می تند برات ره می دلم که تو آی

 تو آی نگات، یه با دلم ره می بینم می که رو تو

♫♫♫ 

 کنی می نگاه بهم خوای نمی منو گی می

 کنی می ه*ا*ن*گ تو گیره می دلم ری می

 بگیره دستتو تونه می من غیر کی

 بمیره تو واسه باشی تو زندگیش

 تو آی ، بودنم دلیل تو آی

 رو تو داره دوست که قلبی منی دنیای که تو آی

 تو آی ، شدم ت دیوونه که تو آی بشکنی بزنی بری حیفه

 نبضم شه می تند برات ره می دلم که تو آی

 تو آی ، نگات یه با دلم ره می بینم می که رو تو

♫♫♫ 

 منی دنیای که تو آی ، تو آی ، بودنم دلیل تو آی

 بشکنی بزنی بری حیفه رو تو داره دوست که قلبی

 تو آی ، شدم ت دیوونه که تو آی

 نبضم شه می تند برات ره می دلم که تو آی

 بینم می که رو تو

 (رستمی امین تو ای)
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 بدجور.....چرا دونم نمی....ریخت بهم هوامو حالو بدجور که... اهنگ شدن بعدازتموم

 تمام..بود من مال درفشان نشست دلم هوایی حالو به

 ونچ خودش کاره نکنم غلط اتروان به افتاد نگام که...درخروجی سمت برم میخواستم

 برنمیگشت کاش ای که بررگشت سرم لحظه یه...بازبود نیشش بدجور

 خودم دسته دیگه افتاد جوش به خونم میزنه حرف داره پسره بایه درفشان دیدم

 شیدمیک میددتم هرکی که.. سمتش رفتم همچین میدید درفشانو چشام فقط...نبود

 به نهک جیغ جیغ خیلی توسنت نمی کشیدم دستشو فقط رسیدم بهش وقتی..کنار

 زیر باغ توی بردم کشیدم دستشو فقط....میکنن نگاهمون دارن همه که جهنم

 بزرگترا به کنه سالم رفته هه...میشدم خل داشتم کردم ول دستشو اونجا...درخت

 بازه؟ نیشش اینطوری انوقت

 کردی؟هان؟ بود کاری چه این:درفشان

 ..برمیگردی بزرگترا پیش میری چی؟توگفتی یعنی:ماهیار

 بکنم غلط من:درفشان

 میزدیم حرف باداد داشتیم

 میزدی زر داشتی مرتیکه بااون رفتی کردی غلط تو:ماهیار

 ماهیار:درفشان

 میگی؟ هان؟چی:ماهیار

 توچه؟ به اصال...که واقعا:درفشان

 اوردم جوش حرفش بااین

 اره؟ منچه به که:ماهیار
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 منی؟ کاره چه تو.. توچه به اره:درفشان

 بفهمی؟ میخوایی:ماهیار

 اره:درفشان

 سالن توی بردم کشیدم دستشو...نه اینجا ولی میکردم تمومش باید

 ماهیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار..میکینی غلطی چه:درفشان

 چیکارتم بگم بهت میخوام:ماهیار

 دستم اروم فقط.. بگوو باش:درفشان

 هشب باید...نبود مهم هیچی دیگه میکردن نگاهمون داشتن همه سالن توی رسیدیم

 تموم میگفتم

 ..تموم..برداشتم میکروفون میکرد نگام داشت بود سن پایین درفشان سن روی رفتم

 خواممی....میگیرم رو وقتتون دیقه چند ببخشید منو....جمع بزرگان همه اجازه با:ماهیار

 اعتراف مونده گلوم توی مدتهاست که رو چیزی یه اشراف بزرگان همه جلوی اینجا

 جاساین بشنوه باید که نفرم یه اون...حسمه کنم اعتراف میخوام که چیزی اون.....کنم

 هستی من کی تو نگه انقدر تا

 عاشق عاشقم من...میکنم اعتراف اشراف بزرگان همه جلوی اینجا..تهرانی ماهیار من

 تهرانی ازدرفشان همه جلوی همیجنا....دخترم این دیونه من...تهرانی درفشان

 بسه....کنه قبولم میخوام...کردم باهاش که دعوای خاطر به ببخش منو که میخوام

 .درفشان عاشقتم من...بودیم مغرور جفتمون هرچی

 :(هجدهم فصل پایان

 :بعد سال پنج
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 :ارا شب

 هک نازداشتیم کوچولوی دختر یه شاهیار منو..بودیم جمع اقابزرگ ویالیی توی همه

 بود نازلی اسمشم بود دوسالش

 کی اونام بود بهادر بهارو اسماشون که پسر دخترو یه داشتن دوقلو یه وداریوش ازرم

 بود سالشون

 بود عباس امیر اسمش که داشتن سال یه پسره یه تینا راتین

 بود اطلس اسمش ماهش 11 که داشتن ناز دختر یه وارام اتروان

 بود اهورا اسمش بود نیمش سالو یک که داشتن ناز پسر یه هم ونازنین اترون

 اینکه اونم شده عوض چیزی یه فقط...رودارن شون کل کل هنوز وماهیار درفشان واما

 ماهش 2 که بارادره پسرم یه درفشان نازمهره اسمش سالش یک که دارن دختر یه

... 

 نیومدن؟ هنوز:ازرم

 میشناسی؟ که رو دوتا این خانومی:داریوش

 بزنید حرف سرماها پشت کم:ماهیار

 اقامون میگه راس:درفشان

 کرد یخ عکس بیان پاشین...بابا خب خیله:اتروان

 ها؟ میگی منو های تیکه اخر دفعه ععع:درفشان

 حده درهمین شعورش نخور حرص شما خانومم:ماهیار

 بگیریم عکس ساحل لب بریم بیایین...بسه:شاهیار
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 ویال توی که ساحل لب اینا بابا پیش رفتیم خوشگلمون های نی ونی ها بچه همراه به

 .:(داشت ساحل یه اقابزرگ ی ویال یعنی بود

 !اوردین تشریف عجب چه:کورش عمو

 بود ماهیار تقصیر همش:درفشان

 نزن غر من پسر به انقدر:باران خاله

 دارید؟ دوس بیشترازمن اونو انوقت دوماتتون ماهیار مثال مامان عع:درفشان

 بگردم حسودم دورخانوم:ماهیار

 دخترم داره حق..ماهیار بسه(:ماهیار مامان)مهربانون

 مامان:ماهیار

 حسودموو اخی وای:درفشان

 .شکرت خدایا بودیم خوشبخت واقعا خنده زیر زدیم هممون

 یرهبگ عکس ازمون تا بودیم اورده عکاس..بودیم دوربین پشت هممون دیقه بعدازپنچ

 1،2،3:عکاس

 .پایان

 دارم دوست را تو آدم عهد از من

 دارم دوست را تو عالم آغاز از

 صبح دم تا آسمان و من شبها چه

 دارم دوست را تو: نم نم سرودیم

 !خیالی و خواب نه! خالی نه خطی، نه
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 چهارشنبه:تاریخ

30/4/1395  

 

 /http://forum.negahdl.com/threads/84622: تایپ منبع

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 ما سایتوب به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان یا

 بگیرید تماس با ما و مراجعه
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