


به نام خدا

رمان پرنس رویایی من

نویسنده: مهرناز صالحی

#پارت اول

پرنس رویایی من 

باصدای جیغ مامان از خواب پریدم تو موهای بلند و آشفته ام چنگی زدم و باحالی 

زار گفتم: واییییی ماماااااان چرا نمیزاری بخوابم

_زهرمار پاشو ببینم مدرست دیر شد 

من نمیدونم چه گناهی کردم که هرصبح باید باشما دوتا کلنجار برم 

زوووود پامیشیاااا



باحالی زار ازتختم جدا شدم و

 شروع کردم غرزدن، وبه سمت دستشویی رفتم اه اه کی این مدرسه تموم میشه راحت 

شم خسته شدم

یهویی به طرز اسرایئلی در دستشویی باز کردم که داد ماهان رفت بالا

ماهان:هووووووییییی مگه کورییییی

آب دهنم با صدا قورت دادم گفتم کور خودتی حواسم نبود خووووو

ماهان :عمته تو که هیچوقت حواس درس حسابی نداری

مهدیس:اونم هس توام هستی بعدشم کور شود گوشی که نمیشنود

ماهان ازدستشویی اومد بیرون همنجور که دستاشو با لباسش خشک میکرد گفت:

معلومه حالت خوش نیستا
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مهدیس :به کوری چشم تو خیلیممممممم خوبم 

چش غره ایی رفت و گفت معلووووومه

بروبابایی نثارش کردم پریدم تو دستشویی

که صداشو شنیدم که میگفت چرا در رفتی وایسا تا جوابت بدممم

گفتم نمیخام برو برووووو تمرکزم بهم نریز نه که رو پروژه خیلی مهم کار میکنم ممکنه 

خراب شه

یهو صدای خنده بلند ماهان شنیدم که گفت بمیری توووووو مهدیسسس آدم نمیشی 

مهدیس:اولا تامن حلوا و خرما تورو نخورم که نمیمیرم داداشیییی جونممم دوما من 

اگه آدم شم تو تنها میشی نگران توام من

صدای بلند ماهان شنیدم که میگفت مردشور تو رو ببرم نکبت توام خواهری غزمیت

خنده ام گرفت یه برو بابایی نثارش کردم

اه اه دومین نمیزارن آدم به آرامش برسه خداااااایی دستشویی بدجوووور آدمووو بع 

آرامش دعوت میکنه 



صورتمو شستم اومدم بیرون فرم سرمه ایی رنگ مدرسم پوشیدم موهااای بلندمو دم 

اسبی بستم مقعنه ام رو روسرم مرتب کردم کولع ام رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون...
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مثل همیشه مامان صبحونه حاضر

 کرده بود وماهان عین چی تند

 تند میخورد محکم زدم پس

 گردنش که چای پرید تو گلوش 

زبونی واسش درآوردم گفتم حقته

چپ چپ نگام کرد 

که گفتم واییی واییی ترسیدمممم

وبیخیال شروع کردم واسع خودم



 لقمه گرفتن که یهووو حس کردم

 پام شیکست ماهان بیشوووور پاشو گذاشت رو پامو محکم فشار داد

جیغم رفت هوا که باصدا خندید وگفت حقتهههه  

حرصم دراومد  

قاشق سمتش پرت کردم که درست خورد وسط پیشونیش اومد آب پرتغال بریزه روم که 

یهو

 صدای جیغ مامان بلند شد و گفت:

بس میکنید یا بَـــستووووون کنمممم

این چی بود که مامان گفت

منو ماهان یه نگاه بهم کردیم 

ریز ریز خندیدیم

یه نگاه به ساعتم کردم اوه اوه

 دیز شدکههه سریع از پشت میز بلند شدم..
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کتونی های سفید سرمه ایی مو از تو جاکفشی برداشتم پام کردم

 کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم ازخونه زدم بیرون 

که دیدم پشت سرم ماهان اومد و سریع جزوه اشو درآورد وشروع کرد به خوندن

عجب هواااایی بووود امروز

عاشق صبح های بهاری بودم

مثل اینکه بارون اومده بود بوی خوش نم خاک بود 

یه نگا به ماهان انداختم که گرم درس خوندن بود 

یه نگا به موهای بورش کردم که ریخته بود تو چشماش 



من وماهان ازنظر قیافه کپ هم

 بودیم چشای درشت قهوایی تیره 

بااین تفاوت که چشای من گربه ایی بود دماغ قلمی که به

 صورتمون میومد با لبای قلوه ایی کوچولو که لب پایینی بزگتر از بالایی بود وهمینم 

باعث میشد

 چهرمون دلنشین تر شه وپوست

 جفتنون سفید بود

ولی موهای من خرمایی بود ولی موهای ماهان روشن تر بود
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یهوووو با صدای ماهان به خودم اومدم که میگفت :

چیع یع ساعته به من زل زدی هلوووووو ندیدی

مهدیس:چپ چپ نگاش کردم و

 گفتم نههه خربزه مشهدی ندیده بودم که به لطف قیافع



 چپرچلاغت دیدم

یهو ماهان چشاش دراومد

 گفت :بامن بووووودی!!؟؟

مهدیس:نه په با بقال سرکوچه بودم

یهووو محکم پشت گردنم گرفت و گفت:

نکبت من خربزه مشهدی ایم اررررره

یه خربزه مشهدی نشونت بدم 

مهدیس:آیییی آیییی ول کن گردنمو 

اخ اخ 

خربزه مشهدی 

هیییییین چیییی میگی داداشییی

تو انار ساوه ایی



خندید وگفت از دست توو مهدیس

گمشو برو دیرت شد 

درآوردم وگفتم خدافظی  واسش شکلکی 

و خلاف جهت من رفت ..... واسم دستی تکون داد 
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پاتند کردم که سریع تربرسم 

ماهان یه سالی از من بزگتره ولی 

به خاطر بیماری هفت سالگی 

نرفته مدرسه



یجورایی الان همکلاسی محسوب میشم

من١٧سالمه

ماهان١٨سالشه

وامیر٢٣سالشه

ولی برعکس من و ماهان خیلی آرومه 

مامانم عاشق همین متانت و آرومیشه 

هرچی اون آرومه وکم حرف

منو ماهان پرشر شوریم پرحرف

رسیدم دم در مدرسه 

دستی به مانتوم کشیدم کوله ام درست

 کردم رفتم داخل

 از دور بچه هارو دیدم 



سرمه مثل همیشه معرکه گرفته بود وداشت فک میزد 

این بشر فکش خسته نمیشع اصن بس که پرحرفههه

مایه اکیپ چهار نفریم

من سرمه نازگل و فاطیما

یه ٤_۵سالی میشه که باهمیم .  
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سرمه دخترخیییییلی پر حرفیه 

علاوه بر پرحرفیش بانمک و یه نمه تپله



وهمین باعث میشه که قیافه شیرینی داشته باشع

نازگل خرخونمونه  یه دختر

 ساکت وآرومه خیلیمممم مظلومه

وفاطی که بعضی وقتا دلم میخاد با تانک از روش رد شم 

بس که شر میگه 

عاشق یه پسر است که اونم اصن اینو محل سگ نمیده

اینم کلا مخ مارو تیلیت کرده

ای وای من دوساعته چرا اینجا وایسادم خل شدم رفت 

سری تکون دادم رفتم 

سمت بچه ها 

مهدیس:سلام سلام سلام احوال رفیق های منگلم



سرمه چش غره ایی بهم رفت

 گفت:منگل خودتیاااا عین آدم

 بلدنیستی سلام کنی مشنگ

نازگل گفت:هههه سرمه جان کافیه عزیزم 

وبرگشت سمت منو گفت 

سلام به روی ماهت خوبی خواهری
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دستم به نشونه خاکبرسرت سمت 

سرمه گرفتم وگفتم یکمممم فقط یکمممم 



از نازی ادب یادبگیر

سمت نازگل برگشتم گفتم:

فدات عزیزم بخوبیت

نگاهی به فاطی کردم گفت باز این چش شده

یهو سرمه پرید وسط حرفم گفت:

چش نشده گوش شده شایدم دماغ شدع

بعد خودشم به حرف بی مزش هرهر خندید 

اینقد حرصم دراومد

یه ابروم انداختن بالا با قیافه مسخره ایی نگاش کردم وگفتم:

هرهرهر خوشمزه دیشب تو آب نمک خوابیدی گوله نمک ید خالص 

سرمه چش غره ای نثارم کرد و گفت:

تا دهنت سرویس شه اره خوابیدم اصن تو دریا چه نمک خوابیدم 



اومدم یه جواب دندون شکن بهش بدم که نازگل 

دست جفتمون گرفت و گفت :وایییییی

بســـه دیـــگه بریم کلااااس اینقد بحث نکنید 

سمت فاطی برگشت و گفت 

فاطیما جون عزیزم پاشو غصه بخوری

چیزی حل نمیشه!!!!!

پاشو گلم

فاطی اروم و سربه زیر درحالی که داشت مماخ شو بالا میکشید 

پاشد وسمت کلاس حرکت کرد

سقلمه ایی به نازی زدم و گفتم باز چشده این

اهی کشید و گفت علی رو با یکی از دخترا سال دهمی دیده 

پوفی از سر حرص کشیدم وچشام تو کاسه چرخوندم وگفتم

 



بازاینم افسردگیش اوت کرده
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با خواهش به چشام نگاه کردو

 لباش بع دندون گرفت و اروم

 گفت خواهش میکنم چیزی نگو

ناراحت میشه

سری تکون دادم 

زیر لبی گفتم باوشه

لبخند مهربونی زد و گفت مرسی خیلی ماهی 

اوخیشششش

اینم از اخرین کلاس راحت شدماااا 

کش و قوسی به بدنم دادم 



کولم برداشتم امروز اخرین کلاس بوذ 

واز هفته دیگه امتحان هام شروع میشه 

با دخترا دست دادم ازشون 

جدا شدم 

باید یه برنامه بریزم تا بتونم به درسام برسم 

اینجوری نمیشه
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یه ماهی است درگیر درس

 امتحاناتم هستم هفته پیش

همشون تموم شدن

وفردا کنکور دارم

یکم استرس دارم 



ولی من به خودم مطمئنم کم تلاش نکردم

که ترس داشته باشم 

اروم رفتم سمت پنجره اتاقم

نمیدونم از استرسه یا ترس

که اصن خوابم نمیبره  ساعتم فک کنم دو سه هس 

واییی دیگه فردا راحت میشمممم

برگشتم سمت تختم دراز کشیدم و با فکر کنکور چشام گرم شد

کفتر کاکل به سر های های 

یه خبر از من ببر های های 

اووو وف سرمو محکم تو بالش کوبیدم 

با چشای بسته دنبال گوشیم 

میگشتم

که خفششششش کنم



اخه مگه مریضم که آلارم گذاشتم
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اخیششششش بالاخره خفشششش کردمممم

با لبخند چشامو بستم تا بخوابم

 که یهوووووو  حس کردم

تو قطب شمالممممم

اخ مااااااااماااااان فیریییییز شدممممممم

آیییییی



یه جیغ فرا بنفش کشیدم از تخت پریدم پایین 

که دیدم ماهان با یه لبخند

 شیطانی یه لیوان خالی 

داره نگام میکنه

یه نگاه به لیوان کردم یه نگا به ماهان 

تو یه حرکت فوووووق حرفه ایی با 

بالش کوبیدم تو سرش شروع کردم به جیغ جیغ کردن

کثافط مماخووو بیشور خل وضع روانی جیشی 

ماهان تو یه حرکت بالش از دستم کشید 

وپرت کرد 

روتخت 

و با دست دهنم بست و اروم گفت 

اخه حیوون چهار پا توکی زود از خواب پامیشی ها ها ها ها 



عین خرس گریزیلی میخابی 

باید یه حرکت میزدم تا بپاشی 
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ماهان: بعدشم امروز کنکور داریما 

اومدم یع جواب دندون شکن بهش بدم که با اسم کنکور دلم هریی ریخت

مهدیس :وایییییی خاک به سرم کنکور داریممم

من چی بپوشم !!!!!

واییییی دیر شد 

ماهان پق زد زیر خنده و گفت شما دخترا دیگه کی هستید 

بیا خواهر خلم 



پیژامه بابا رو با بلوز امیرو بپوش

خو یچی بپوش 

یه برو بابا نثارش کردم حوصله کل کل باهاشو نداشتم حوله امو برداشتم 

پریدم تو حموم 

یه دوش سرسری گرفتم

اومدم بیرون 

یه مانتو مشکی کتون با یه جین یخی پوشیدم

موهای بلندمو دم  اسبی محکم بستم 

مقعنه مشکیمو سرم کردم 

وسایل موردنیازم برداشتم 
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دلم مثل پیاز و آبلیمو میجوشید ولی اون سیر سرکه بودا 

هااا

نمیدونم حالا یچی

بود 

ولی مثل این که تو دلم لباسشویی اتوماتیک نصب کردن

هیییییی چرخ میخورد هییییی چرخ میخورد 

کلی استرس داشتم مامان به زور

 یه لقمه کره عسل تو دهنم کرد

 

که با بی میلی درش آوردم گفتم 

نمیخورم مااااامااان 

استرس دارم

مامان :طبیعیه بخور حرف نزن 

چشامو تو کاسه چرخوندم 



و گفتم :

میــل ندارممم

چش غره ایی بهم رفت 

به ماهان نگاهی کردم اصن عین خیالش نبود 

عین چیم داشت میخورد 

چقدم میخوره

مهدیس:نترکی یه وقت پاشو بریم دیرمووون شد 

ماهان:نمیشه هنوز وقت هست 

اه اه اه پسره ایکبیری نمیشه و زهرکره خر نمیشه درد نمیشه مرض گولاخ بی خاصیت 

داشتم تو دلم بهش فوحششش میدادم 

که صدای امیرو شنیدم .....
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که میگفت برم تو پارکینگ 

به ارومی از سرجام بلند شدم قران رو بوسیدم 

از مامان بابا خدافظی کردم

و رفتم سمت پارکینگ 

ماهان سوارشده بود به ارومی عقب نشستم 

امیر حرکت کرد دستی واسه مامان بابا تکون دادم 

هنوزم استرس داشتم

خودم کشیدم جلو و نگاهی به ماهان انداختمممم

چییییییییییی!!!!!!!!

وایییییییییی خدا خدا خدا 



چقددددددددد این ماهان بیخیاله 

چقددد

خیر سر اموات ترامپ کنکور داره 

اینقد عادی داره کلش بازی میکنه

 

چقد بوقه اخه چقددد

وایییی من اصن چرا دارم حرص اینو میخورممم 

خو حرص چیو بخورم 

حرص کنکور و بخورم 

وایییییی کنکور چقد اسمش ترسناکه 

آب دهنم با صدا قورت دادم 

سرمو به طرفین تکون دادم



که دیدم امیر داره با تعجب نگام میکنی بیا حالا فک میکنه خل شدم 

امیردستشو گذاشت رو گونم و گفت حالت خوبه تو 

با استرس تند تند گفتم اره اره اره خوبم   

سری تکون داد یه شکلات گرفت سمتم وگفت بزار تو دهنت 

رنگ به صورت نداری

اینقدم استرس نداشته باش همه چی حله 

من مطمئنم تو میتونی 

الانم چندتا نفس عمیق بکش 

بدو برو خدا به همرات.... 
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اهههه کی رسیدم من که کلا تو هپروت بودم چقد حواس پرت شدما



تند تند از ماشین اومدم پایین

 وسمت حوزه حرکت کردم

 استرسم شدید تر شد بعد از

 بازرسی که انجام شد شروع کردم ناخونامو جویدن

صندلیمو پیدا کردم

دور برم نگاهی انداختم همه چقد

ریلکس بودن فقط منم که اینقد استرس دارم

اووووووف خدا سرم داشت از

 درد منفجر میشد از هشت صبح

 تا دوازده یه سره سرم پایین بود 

جونم دراود

الانم ٢٠دیقس تو این گرما منتظر اقا امیرم



اصن این کجاست

 پامو از سر

 حرص کوبیدم زمین و دست به

 سینه با اخم به زمین خیره شدم

که دیدم صدای بوقه 

با اخم سرمو بلند کردم 

که سورن سفید امیرو دیدم ......
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چه عجب بالاخره اقا تشریف آوردن 

بااخم سمت ماشینش رفتم در بازکردم نشستم 



بعدش محکم درو کوبیدم بااخم به جلو خیره شدم

والا یه ساعت زیر پام جنگل دراومد

بااخم داشتم به امیر نگاه میکردم

 که صدای مسخره ماهان شنیدم

 که گفت وای مامانم اینااااا خشم اژدهاااا وارد میشود

موهاشو از عقب محکم کشیدم کع دادش دراومد 

امیر ماشینو به حرکت درآورد و گفت:

 مهدیس جان عزیز دلم تو شرکت یه مشکل پیش اومد

 موندم برطرفش کردم متاسفم اگه دیرشد 

الانم واسه جبران دیراومدنم مهمون من هرچی بخواهی در خدمتتم بانو

نیشم خود به خود باز شد دستام بهم کوبیدم وبا یه لحن لوسی 

گفتم راست میگیییی 

یهو ماهان عین قاشق نشسته پرید وسط حرفم و بایه لحن دخترونه گفت:



کاستو بیار دوغ بگیر نصفشم

 بادمجون بگیر از زن پانی جون

 بگیر تورو بادستای خودش بزاله

 تو قبل لاست میگه نانا

مسخره بی مزه ام خودتونید

از لحن حرف زدنش و اداهای دخترونش هم خندم گرفت هم حرصم دراومد

...... چون بیشور داشت ادا منو در میاورد
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نشگونی از بازوش گرفتم و باخنده گفتم:

خیـــلی خـــری



باز باهمون لحن گفت:خـــــرتر ازتو 

دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم

 زدم زیر خنده و باخنده گفتم:وای

 ماهاااان بمیری تو مسخره

یهو جدی

 برگشت سمتم که کپ کردم و درست نشستم 

بعدم گفت من بمیرم تو جواب دوس دخترامو میدی ها !!ها ها ها

تو میدی ؟؟؟؟؟؟نه به من

 بگووووو تو میدییی؟؟؟؟

اه اه بیشور منو اسکول کرده چش غره ایی بهش رفتم و گفتم اره من جوابشون 

مشکلیه؟؟؟!! میدم

دستشو گذاشت زیر چونش باحالتی که مثلا فک میکنه گفت:



..... چی میگی بهشووون

#18

ای بابااااا ول کنم نیستااااا 

یه چش غره دیگه بهش رفتم و گفتم مییییییگم:

اومممممممم

ماهانی بای بای رفت اون دنیا 

به همین راحتی به همین خوشمزگی

یهو ماهان با یه نگاه مظلوم بهم نگاه کرد و با یه لحن مظلوم ترررر گف:



یعنی دلت میاد اینجوری بگیییی

اصن دلم واسه این نگاهش و لحنش نسوخت 

 چون میدونم این چه مار ١٠خطیه

 

باقیافه فوق شیطانی  نگاش کردم و گفتم:

دل که هیچ قلوه و کلیه ام میاد عسیسسسسسم

یهو بادش خوابید بااخم صورتش برگردوند وگفت:نکبت غزیمت حشره ناشناخته 

مردشور برده 

تک خنده ایی کردم و با لحن لوسی خودتیییی نانازم
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امیر با لبخندی مهربون نگاهی از تو آینه جلو بهم انداخت و گفت:

امتحانت چه طور بود؟!

مهدیس:نمیدونم نمیدونم لطفااا هیچیم ازم نپرس تاروز نتایج 

ماهان:معلوم گند زدی 

مهدیس:نخییییرمش خییییییلیم خوب بود 

فقط الان نمیتونم چیزی بگم 

ماهانی با یه لبخند شیطانی نگام کرد و گفت :

اره جون عمت تو راست میگی

چش غره ایی بهش رفتم و گفتم دقیقا جون کدوم عمه

خندید وگفت کوچیکه



امیر باخنده نگاهی به جفتمون انداخت و گفت تو چیکار کرد ماهان 

ماهان تو جاش جابه جا شد

 دستی تو موهاش کشیدو با یه لحن کاملا خونسردانه گفت:

 باعرض طول ارتفاع پوزش ریدمممم آبم قطع بود

قیافم باچندش توهم کردم گفتم :اه چندش 

امیرم باخنده ماشینو نگهداشت رو به مادوتا گفت آدمیت از شما دوتا گذشته

حالا چی میخورید بگید ببینم.....
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چشام برقی زد و بانیش باز گفتممممم 



جووووونمییی خوردنی

بعدم به امیر نگاهی کردم و گفتم  من اومممممممممم

بستنی شاتوتی

اسموتی میوه

آب هویج بستنی

کیک شکلاتی

ممنووووون میشممم

ماهان :بعد به من میگییییید زیاد میخورمممم 

ابروهام بالا انداختم و گفتم چون زیاد میخوری 

با خنده گفت ازتو بیشترررر تو بیا منم بخور

مهدیس:نه دیگه عزیزم آشغال خور که نیسم 



ماهان:مگه من گفتم خودتی بخور

مهدیس:اره گفتی تورو بخورم 

امیر کلافه دستی تو موهاش کشید گفت ماهان بگو چی میخوری 

ماهان :هرچی مهدیس سفارش داده به اضافه آب طالبی

امیری سری تکون داد و رفت سمت مغازه بستنی فروشی 

نگاهی به دور و برم انداختم 

یه دختر پسر روبه رو هم رو نیمکت ٤زانو نشسته بودن 

کامل تو حلق هم بودن 

داشتن بستنی میخوردن یه لیس پسره میزد 

یه لیس دختره

اووووق چندشااا حالم بدشد 

باچندش صورتمو بر گردوندم 



که دیدم امیر اومد ......
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با دیدن امیر و سینی دستش زبونم رو لبام کشیدم و گفتم اخ جونمممم

امیر سینی سفارشات گرفت سمتم 

و گفت همش مال شماست سرکار خانم

بانیش باز گفتممممم مرسییی

بعد تموم شدنشون دستام با دستمال کاغذی پاک کردم وگفتممم 

مرسییییی داداشیییی جونممممم 

خیلییی چسبید



یهو ماهانم که داشت دستاش با دستمال پاک میکرد 

عین همیشه عین قاشق نشسته پرید وسط حرفم گفت 

تا باشه از این ولخرجیه که تو سال یبار نیگاااا 

فقط یبار در سال اتفاق می افته

باخنده گفتم 

این یبار درسالم غنیمته 

امیربا ناراحتی تصنعنی سرشو تکون داد و گفت 

خیلی نامردید یبار درساله بی معرفتاااا

ماهان باخنده گفته اره 

امیر چش غره ایی به جفتمون رفت وگفت 

بی لیاقتاااا.......
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بقیه راهم با شوخی و لودگی های ماهان تموم شد

 

به ارومی از ماشین پیاده شدم و گفتم مرسی داداشی

لبخندی نثارم کرد وهیچی نگفت 

رفتم تو خونه با صدای بلندو جیغ مانندی گفتم 

سلااااام بر مامان خووووونه 

نگاهی تو آشپزخونه کردم که دیدم مامان گرم آشپزی کردنه 

_سلاااام مامان خوشکل و پسرکشم



مامان بااخمی سمتم برگشت و گفت زهرمار پسر کش اون عمته من ومسخره میکنی تو 

حالاااا

_ایییی بابا من غلط کنم که ملکه خونه رو مسخره کنمم 

چش غره ایی نثارم کردوگفت خوبه خوبه مزه نریز 

بدو برو لباسات عوض کن بیا ناهار 

اووووووم ناهااااار

حالا چی چی داریمم 

_خورش کرفس 

قیافم توهم شد و با میلی گفتم خستم ننه میل ندارم

باشنیدن ننه تند سمتم برگشت و گفت چییی گفتی تووو

آب دهنم باصدا قورت دادم گفتم چیز اومممم مامی گفتم اره اره مامی گفتم



یه نگاه بد بهم انداخت گفت کنکورت چطور بود 

همونجور که از آشپزخونه اومدم بیرون گفتم خوب بود
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میخاستم برم سمت اتاقم 

که نگام به ماهان افتاد که پاهاشو

 رومیز جلو مبل دراز کرده بود

 وسرش توگوشی

یهووووو تو یه عمل فوق خبیثانه رفتم سمتش 

غرق تو گوشی بود



پاورچین پاورچین رفتم سمت آشپزخونه ازتو فیریز چند تیکه یخ برداشتم ورفتم سمتش

پشت بهش وایسادم و لبخندشیطونی زدم وسریع یخ هارو انداختم تو یقش

با داد ازجاش پرید هی بپر بپر میکرد 

 رو زمین نشستم غش غش میخندیدممم 

وای عجب صحنه ایی بود 

بعد چند ثانیه متوجه سایه ایی رو خودم شدم 

باخنده سرمو بلند کردم که باقیافه قرمز ماهان روبه روشدم

آب دهنم با صدا قورت دادم و فرار بر قرار ترجیح دادم

آروم از سرجام  پاشدم یکم عقب عقب رفتم که دیدم ماهانم اومد جلو 

یهو بهش پشت کردمو باسرعت سمت اتاقم دویدم و درو محکم بستم و قفل کردم ......
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که ماهان بالگد محکم به در زد و گفت 

اخرش که میایی بیرون من میدونممم توووووو 

مهدیس میکشمتتتت

خونت حلاله 

بلند زدم زیر خنده

_زهرمااااار درد کوفت مرگ حناق بگیر مردشور برده 

اوه اوه خو تواممممم حالاااااا !!!!!الانم مزاحمم نشو میخام بخوابم

_بالگد محکم زد به درو گفت :خفه شو فقط صداتو نشنومم اخرش که میایی بیرون 

_اه چقد تو بی جنبه ایی ماهان یکم باجنبه باش عزیزمممم



واسه آیندت خوبه داداشی

_مهدیس خفه شو 

اه اه بی اعصاب یه شوخی بود حالااا

بیخیال رفتم سمت کمد لباسم 

یه لباس راحتی برداشتم و پریدم سمت تخت و آروم چشام گرم شد
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با گرسنگی شدید چشامو باز کردم

چشامو با دست مالیدم



نگاهی به ساعت کردم ساعت ٤عصر بود 

چقد گشنمه از جام پاشدم حولمو برداشتم رفتم حموم 

اخیش 

کلاااا حال اومدمممم

 

خونه ساکت و اروم بود 

رفتم سمت یخچال یکم کالباس با سس برداشتم

نون تست و گذاشتم رو میز

هرچی باشه از خورش کرفسسس که بهتره 

با اون بوی گندش

حوصلم سررفته بود حسابی برم یه سر به ماهان بزنم مخش کنم بریم بیرون 

رفتم سمت اتاقش درو باز کردم 

اوه چقد تاریکه

رفتم سمت پرده های اتاق 



همه رو جمع کردم 

ای وای من این اتاق یا سمساری 

نگام سمت تخت رفت 

با دیدن قیافه ماهان زدم زیرخنده 

دستم گذاشتم رو دهنم یه دل سیر خندیدم 

خدای من قیافه روووو

طاق باز خوابیده بود یه دست یه پاش آویزون بود دهنش وا

خودکارو از رومیز عسلی برداشتم کردم تو دهنش

یکم تکون خورد ولی دهنش نبست 

خودکار و زدم رو دندوناش 

بعد رو زبونش فشار دادم 

که با وحشت از خواب پرید 

یه نگاه به دور بر کرد و وقتی منو دید با خودکار کنارش نشستم و دارم میخندم 

عین زامبی حمله کرد سمتم 



جیغ زدم در رفتم که پام گیر کرد به لباساش 

با صورت خوردم زمین 

با خنده گفتم غلط کردم جون ماهان 
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با چشای شیطون نگام کرد و گفت غلط که همیشه میکنی چیز جدید بگو

امروز زیادی پرو بازی درآوردی خواهر خلم باید حالتو بگیرم

_غلط کردیااا حقت بود تا ادم شی

_نه که تو خیلییییی آدمییی

_حداقل ازتو بیشتر ادمم



_که اینطور مهدیس خانم آره

چشامو تو کاسه چرخوندم گفتم اره 

که یهو یه پارچ آب روم خالی شد 

ایییییییییییییی

ماااااااااهااااااان 

ایشاالله بمیری کثافت زامبی دراکولا ایشاالله کچل شی ایشا الله جلوی همه شلوارت 

پاره شه ایشاالله اسهال خونی بگیری مگه کرممم داری مریض حناق بگیری بری زیر 

٢٤چرخ با خاک انداز جمعت کنم 

_تموم شد 

_نه هنوووز

_خو پس راحت باش ادامه بده



همیشه کارت خزه ایشششش  راحتم 

_من ناراحتم نکه کارای خودت تکه و یه دونس 

_از کارای تو بهتر که

_اره خیلی

_زهرکره خر

مهدیس خفه میشی آیا اومدی کرم آسکاریس ریختی بیدارم کردی 

هشت متر زبونم داریییی!!؟؟؟
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_هشت متر نیستو فقط ٧/٩٩متره 



_امان از دست تو نیم وجبی 

_نه که خودت قدت سه چهار متری هس که به من میگی نیم وجبی بعدشم من ریزه 
میزه ام و بغلی

اعتماد به نفس تورو کاکتوس داشت سالانه تن تن آناناس  _زاااارت اعتمادبه سقف

میداد

بعدشم اعتماد به نفس نیس واقعیته _زارت چیه بی ادب 

_اره جون جفت عمه هات تو راست میگی

_نه فقط تو راست میگی

_معلومه 

_زهر پلانکتون عبضی

_بی ادب



_بابا با ادب بابا معلم ادبیات بابا همه چی تمام بابا ....

_خاااااا تواممممم حرفاتو زدی برو بیرون میخام بخوابم 

_هههههه نه نه هنوز که نزدم میخاستم بگممم چیز داداشیییی چیز نظرت چیه بریم 

بیروووون

_بیرون چه خبره!!!

_خبر مرگ زنته اصن نخاستیم برو بخواب

_اوپس خو حالا قهرنکن فقط به دوستاتم بگو قبوله!؟

_اره اره
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_فقط مهدیس درس لباس بپوشی خوو!!!

اوپس اقا غیرتی شد

چشامو تو کاسه چرخوندم و گفتممم:چشششششم چشمممم

زودی رفتم تو گروهمون پی ام دادم 

سلام دخترا خوبید ؟؟؟

پایه اید بریم دَدَر!؟؟

دیدم سرمه پی ام داد :آره اره فقط کجا!؟

_نمیدونم په امادشو خو 

_اوکی پس فعلا

دیدم نازگلم on شد 

_سلام مهدیسی خوبی 



_فدات بخوبیت تو خوبی!؟

_مرسی 

_پایه ایی بریم بیرون؟؟

_کیا هستن؟

_منو تو سرمه و ماهان و دوستاش

_اوممم اگه مامان اجازه داد بهت خبر میدم

_باشه عزیزم پس منتظرم .راستی کنکورو چیکار کردی نازگل 

_بهت میگم
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گوشیمو پرت کردم روتخت 

خو حالاااا چی بپوشم

رفتم سمت کمد لباسم یه مانتو یاسی رنگ اسپرت برداشتم با یه جین سفید که یه 

کوچولو زاپ بود

یه شال سفیدو کتونی های یاسی رنگمو برداشتم 

موهام تا پایین تر از باسنم میرسیدن و لخت بودن کج یه طرف ریختم و طرف دیگه رو 

افریقایی بافتم 

بقیه رم گوجه ایی بستم 

یه ضد افتابی معمولی زدم یه رژ صورتی به لبام زدم 

تو چشام مداد کشیدممم 

لباسام تنم کردم

ژوووووووون چه جیگری شدم منننن 

ای ام شویر نیاز !! 



ازاتاقم زدم بیرون که دیدم ماهان داره غذا میخوره

اینم ولش کنی فقط میخوره شکموییم حدی داره

سری تکون دادم ورفتم سمتش 

و گفتم:

پاشو دیگه چقد میخوری دیرشد 

بی توجه به من گفت دوستاتم میان 

_اهوم

به گوشیم نگاهی کردم که نازگلم گفته بود میاد 

داشتم پارت های رمانی رو میخوندم که 

ماهان دستم کشید که باعث شد سمتش خم شم

با تعجب نگاش کردم و گفتم چیه 

کع اروم گفت :مامان ماشین بهمون نمیده پایه ایی کشش بریم



با نیش باز سری تکون دادم که گفت 

پس من حواسشو پرت میکنم تو سویچ رو بردار 

باخنده و قیافه شیطانی گفتم چشم قربان 

ماهان لبخند شیطونی زدوگفت :پس بزن بریم
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ماهان سمت مامان رفت که تو اشپزخونه بود 

داشت سرشو گرم میکرد

 

یه نگاه به اشپزخونه انداختمو و اروم رفتم سمت کیفش 



دستم تو کیف کردم سویچ برداشتم

کیفو گذاشتم سرجاشوو

با صدای بلند گفتممم :خدافظظظظظ ماااامان ماااهااان بیا دیگه 

خودم تند تند سمت حیاط رفتم ریموتو زدم در حیاط باز  

ماشینو روشن کردم

که دیدم ماهان سریع پرید تو حیاط پشت سرش مامان اومد 

تند نشست پشت رل و گفت سوارشوو

زود نشتم جلو 

که ازتو آینه مامانو دست به سینه با اخم دیدم 

اب دهنم با صدا قورت دادمو 

رو بع ماهان گفتم 

اومدنی فاتحه جفتمون خوندس 

ماهان با خنده گفت بی خیال می ارزه 

بی توجه به ماهان که داشت با بخش ور میرفت



 به سرمه و نازگل پی ام دادم وگفتم اماده باشید با ماهان میام دنبالتون 

رو به ماهان کردم و گفتم برو خونه نازیشون اونا باهام میان
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ایییی باااابااا الان بیست مینه اینجا علافیم 

خانومام هنوز نیومدن 

سرمه و نازگل تو یه آپارتمان هستند هرچیم زنگ میزنم ریجیکت میکنن

اومدم برم پایین 

که دیدم دارن باخنده میان سمت ماشین

اخمی کردمو صورتمو برگردوندم 



که سوار شدن 

به ماهان سلام کردن

 و سرمه محکم کوبید پشت گردنم و آروم گفت 

احوالت نفله چطور مطوری جیجل 

محکم زدم رو دستش گفتم بخوبیت حیف نون 

چش غره ایی با ناز عشوه بهم رفت و کشیده و نازدار گفت ایششششششش

برگشتم سمت نازگل 

_خوبی نازی کنکور چیکار کردی

یهو خنده رو لباش ماسید و باناراحتی سرشو انداخت پایین 

با لبه مانتوش ور رفت 

از رفتارش تعجب کردم 

که اروم گفت خرابش کردم مهدیس



_با ناباوری و تعجب گفتم :جووون من !!!!!؟؟؟؟؟ مگه میشه مگه دااااریمممم 

سرمه با چش غره نگام کرد و گفت حالا که شده 

و برگشت سمت ماهان گفت 

دوستاتون خودشون میان 

_ آره خ ودشون میان 

سرمه منو نگاه کرد  و گفت حالا کجا میریم 

شونمو بالا انداختم و گفتم من چه میدونم

نازگل گفت بریم پارک جنگلی 



ماهانم گفت اره منم موافقم  به دوستامم میگم بیان اونجا

وبعدم بدون توجه به ما صدای بخش رو برد بالا ....
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سرمه: خو حالااااا کجا بشینیمممم 

نازگل :اونجا بهتره نه مهدیس؟؟

به جایی که اشاره کرد نگاه کردم خوب بود 

سری تکون دادم گفت خوبه 



دست منو سرمه رو باهم کشید و گفت: پس بیایید

سه تایی نشستیم رو چمنا و پلاستیک خوراکی که ماهان خرید بود رو برداشتیم

منو سرمه سر باز کردن چیپس بحث میکردیم که نازگل با صدای ارومی گفت هییییس 

شید اونجارو 

با تعجب به جایی که باچش ابرو اشاره کرد نگاه کردم 

که دیدم پنج تا

پسر همسن سالای خودمون با خنده دارن میان سمتمون 

دقیق تر نگاه کردم که ماهانم بینشون دیدم 

سرمه لباشو به دندون گرفته و با خنده گفت ژوو وووووون جیگر همشششششونو 

باخنده زدم تو سرشو گفتم هیس شو میشنون 

الکی خودش انداخت رو نازگل و گفت :ای ام غششش وضعف



_خاک تو سر پسر ندیدت سرمه

 _نه که تو خیلی دیدی

_از تو بیشتر

_اره در جریانم هرشب یکی ت. تخته

از حرفش چشام گرد شد و با جیغ افتادم دنبالش 

که با التماس و خنده گفت من نای دویدن ندارم غلط کردم شکر خوردم 

تو ببخش

زدم توسرشو وگفتم :خل وچل 

پشت چشمی واسم نازک کرد و سرعتشو بیشتر کرد



رسیدیم به نازگل که هنوز داشت میخندید 

_غش نکنی تو 

اومد جوابمو بده که یکی با صدای بلند سلام کرد....
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یه پسره سبزه بانمک روبه رومون وایساده بود 

وقتی دید داریم نگاش میکنیم 

باخنده گفت سلام سلام سلام 



تو چشاش زل زدم وبااخم گفتم علیک سلام 

اروم سمت یه پسر دیگه برگشت و گفت چه خشن 

ابروهامو بالا انداختم بهشون توجهی نکردم 

به پسرا رو بدی زودی پسر عمه میشن 

 همون پسر بانمک باخنده گفت نوبت منه نوبت منه 

به نام خداوند جان و خرد بشنو ازنی چونحکایت میکند از تحریما شکایت میکند

به پسر کناریش اشاره کرد و گفت 

این بنده حقیر سهیله غلامتونه

 این حقیرتر مانیه کُلفتتونه از اینا

 حقیرتر سیاوشه کارگرتونه 

ومن تاج سرشون پارسا هستم 



سرور همتون 

ماهان زد توسرشوباخنده گفت :نیومده باز جفنگ بازیات شروع شد خوشمزه

پارسا با لحن مظلومی گفت :استاد درس پس میدم مگه خوشمزه تر از شمام هست 

ماهان باخنده گفت اره سیاوشه 

یهو یکی از پسرا که فهمیدم

 اسمش سیاوشه و از اول

 اومدنشون سرش تو گوشیه 

با تعجب سرشو بلند کردو گفت :منو صدا کردین

پارسا با لحن متعجبی گفت :هااااا...چییی ...کییی ...کجا کی صدات کرد 

ابرو بالا انداخت و گفت باز توهم زدی تو کسی صدات نکرد که 

سیاوش نگاهی به بچه ها کرد که همه از خنده قرمز شده بودن گفت :واقعااا مطمئنی
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یهو سرمه زد زیرخنده و گفت :

ایسگات کرده

چندمین طول کشید تا منظور سرمه رو بفهمه 

و تو یه حرکت پرید سمت پارسا 

پارسام با یه جهش پشت ماهان قایم شد 

وبالحن دخترونه و خنده گفت :من حاااامله ام دستت بهم بخوره جیغ میزنم مردم 

بریزن روتاااا 

ازت شکایت میکنممم

دست رو زن حاملت بلند میکنی نامرد 

ایشاالله ذلیل شی دق مرگم کردی تو 



ایشااله بمیری بچه هام بی پدر شننن 

توام شووووهرییی

همه ازدم غش کردیم از خنده وای خدا این دیونسس

سیاوش باخنده صداشو کلفت گفت چی زر میزنی ضعیفه 

جرعت دازی بازم بگو تا هشت طلاقت نکردم 

پارسا از پشت ماهان دراومد دستش انداخت دور گردن سیاوش و باناز گفت :

ایییی وااااا اقاااااااا نه ترو به مولاااا 

اغفالم کردن فدات شممم شوشوی گلم ♀

سیاوش پشت گردن پارسارو گرفت و گفت :هههه پس اینطوز 

کع منو اسکول میکنی دیوث 



پارسا باخنده دستشو گذاشت رو دهن سیاوش و گفت هیس 

شو برادر من دختر نشسته

سیاوش زد رو کتفشو گفت ادمشو جون جدت

_سعی میکنم 
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هردوشون نشستن که یکی از پسرا که فک کنم مانی بود گفت:

پارسا نزاشت اشناشیم با خانما

یکی دیگه گفت پارساس دیگه یه تختش کمه 



ماهان مثل همیشه پرید وسط حرفشون و گفت 

یه تخته که چیزی نی این همه تخته هاش کمه 

پارسا چشاشو دراورد و با قیافه ایی درهم گفت :

عوضیا شمام رفیق اید 

ماهان باخنده زد رو کتفش و گفت :

نوووووچ دشمنیم

پارسا چش غره ایی بهش رفت گفت نمکدددوون

وبعد باناراحتی سرشو انداخت پایین و گفت معلومهه شما نارفیق ید

سهیل زد تو سرش و گفت :،خااااااا توام حالاااا

پارسا دستشو گذاشت رو سرشو وگفت :سهیل دستت خیلی هرزه هاااا



شونه ایی انداخت بالا و گفت همینی که هس مشکلیه

مانی گفت خو شمام باز شروع نکنید که هیچ حوصله کل کل شما دوتارو نداره 

همه باهم اشنا شدیم بچه های خوب و شیطونی به نظر میرسن 

الانم یکی دوساعت که کلی بازی کردیم از وسطی گرفته تا آب بازی
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الانم دور هم بیکار نشستیم و همو نگاه میکنیم 

پارسا:خو برو بچس چیکا کنیم حالااا



نظرتون با جرعت حقیقت چیه!!!!!!

سرمه با خوشحالی دستاشو زد بهم گفت :

اره اره من موافقم 

پارسا نگاهی به سرمه انداخت و گفت 

خو این تپلی موافقه 

دیگه کی موافقه!!!!!؟؟

سرمه با چشای در اومده به پارسا نگاه کرد و گفت 

تو حالاااااااا بامن بووووودی 

پارسا بی خیال شونه ایی بالا انداخت و گفت 

مگه غیر تو تپلیییی دیگه ایم هسسس 

سرمه از عصبانیت عین گوجه قرمز شده بود

وتو یه حرکت فوق حرفه ایی کفششو طرف پارسا پرت کرد 

که درس خورد وسط پیشونیش 



و با عصبانیت گفت 

من تپپپپپپلمممم نه واااااقعااااا من تپپپپلمممم

من فقط یه کوچولوووو اضافه ووووزن دارمممم

یبار دیگه جرعت داری بگووو تپلی تا از رو کره زمین محوت کنممم 

خودت که عین چوب شووووری 

بعدم با حرص صورتشو برگردوند

همه کپ کرده بودند 

یه نگاه به قیافه هاشون کردموو زدم زیر خنده ......
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حالا نخند کییی بخند 

بعد چند مین خندیدن یه نگاه به بچه ها 

انداختم 

که داشتن جوری نگام میکردن که انگار از 

تیمارستان در رفتم 

ماهان دستشو گذاشت رو گونم گفت 

خواهر خلم 

خل بودی خل تر شدی انگار

چت شد یهووو

_مرسی که اینقد بهم لطف داری 

از قیافه هاتووون خندم گرفت 

خیلییی با حال بودید



سیاوش تک خنده ایی کرد و گفت حالا بریم سراغ بازی 

تا باز یکی دیگه از دس نرفته 

وبا چشم و ابرو به پارسا اشاره کرد که 

هنوز محو کفشی بود که خورده 

خلاصه شروع کردیم به بازی کردن 

دوراول افتاد به .......
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به نازگل و مانی 

مانی گفت خو من امادم بفرمایید خانم 

_اووووم جرعت یا حقیقت

_مانی با بیخیالی سری تکون داد و گفت 

خو معلومه دیگه

جرعت 

نازی با شیطنت خندیدو چشمکی به من زد 

وگفت خووووو  باوووشه

ورژی ازتو کیفش دراورد و سمت مانی گرفت 

مانی باتعجب گفت چیکارشو کنم

نازی لبخند شیطونی زد و گفت بزن به لبات



مانی با چشای دراومده و ناباوری نگاش کرد و گفت 

چیکااااااااااااااا کنممممم

_مگه کری بزن به لباااات

_عمرااااا فکرشم نکن

_پس چرا جرعتو قبول کردی ترسوووو

مانی با اخم رژ رو از دستش کشید 

میخاست بزنه 

که گفتم یه لحظه صبر کن 

مانی نگاهی بهم انداخت 



که آیینه رو سمتش گرفتم و باخنده گفتم  

بدوووون آینه که نمیشه رژ زد 

میشه دخترااااا!؟؟؟

اوناممم با خنده گفتتتتن :نووووووچ 

آیینه رو با اکراه از دستم کشید و رژ رو زد به لباش 

زدم زیر خنده 

وگفتم چقد بهت میااااد نانازم

همه پسرا با اخم نگامون میکردن و ما سه تا 

از خنده ریسه میرفتیم

دور بعد افتاد به ........
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دور بعدی افتاد به 

سهیل و سیاوش 

سیاوش گفت خووووو سهیلی بگو ببینم 

جرعت یا حقیقت 

سهیل گفت :حقیقت 

همه باهم گفتیممم ترسوووو

که گفت 

شما آدمید ؛!!!!!!!!!؟؟؟؟

الان میگید پاشو شلوارتو درآر 



اقا من ترسووو 

شما شجاع 

همه به لحن بامزه سهیل خندیدن و سیاوش پرسید 

خاااااا حالاااا 

بهونم نیار

_مرگ تو تورو کفن کنم بهونه نیس جون داداش

_اره تو راست میگی جلبک 

الان بگو ببینم 

اون باری که مارو پیچوندی کجا رفتی ؟؟؟با کی رفتی !!واسه چکاری رفتی

_هاااااااا کدوم بارو میگی؟؟؟؟ بعدشم یه سوال باید بپرسی نه ده تااا 

_هفته قبل رو میگم کلک 



که صبا خانم زنگ زده بودن

خو خودت میدونی واسه چه کاری رفتم _هییییی دیوث

_خو جلو همه بگو واسه چکاری رفتی 

_دهنت سرویس سیا

اقا جی افم زنگ زد گفت خونه خالیه بیا 

منم واسه عصرونه رفتم خونشون  آیا کار بدی کردم !!؟

_مطمئنی فقط عصرونه بود

_خفه شو نکبت

ماهان با اخم و چش غره نگاشون کرد .....
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گفت :خوووو حالااا بس کنید از گند کاری هاتون نگید

همه باهممم هوووو کشیدن که مانی گفت

 نکه ماهان حاج اقاس اصن نمیدونه اینکارا یعنی چی 

پشت چشمی نازک کردم و گفت په چی بسسسس که داداشممم پاک و نجیبه 

اصن نمیدونه دختر با کدوم خ نوشته میشه

مگه نه ماهان ؟؟؟

ماهان چش غره ایی بهم رفت و گفت :زهرمار برو عمت مسخره کن غزمیت



_تا تو هستی عمه چرا داداشم

ماهان باخنده کثافتی نثارم کرد و گفت بریم ادامه بازی 

وخودش بطری چرخوند که درست افتاد سمت منو پارسااا

پارسا با خنده ابرو بالا انداخت گفت :جونم شانس  بد اخلاق تر از مهدیس نبود بی 

افته گیر ما

چشامو تو کاسه چرخوندمو گفتم عبضی من بد اخلاقم 

الکی خودشو جمع کرد و اب دهنشو قورت داد گفت :نه نه  نه عزیزم تو فرشته خوش 

اخلاق تر ومهربون تر از تو سراغ ندارم 

با شیطنت ابرو بالا انداختم و گفتم خوبه 

حالا معافی
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با خنده پرویی

 نثارم کرد و گفت بگو  حالا جرعت یا حقیقت مادمازل

بدون مکث گفتم جرعت

_اوه نه باباااا 

_اره بابا مشکلیه

_نه جون مهدیس چه مشکلی و با لبخنده شیطونی چشمکی زد و گفت چی بهتر از این

و بدون معطلی پاشد رفت 



همه با تعجب بهم نگاه کردیم 

که با یه روزنامه اومد نشست و 

روزنامه رو گرفت سمت منو گفت 

خو مهدیس خانم ؟!!جرعت دیگه 

سری تکون دادم وگفتم اره خو

باز یه لبخند مارمولکی زد و یه بخش بهم نشون داد و گفت بخونش

با تعجب به اگهی نگاه کردم 

هنوز منظورشو نفهمیده بودم 

که گفت .......
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به مدت یه هفته به شکل یه پسر باید تو این رستوران کارکنی...

قبوله؟؟!

وبا نیشخندی ادامه داد 

اگه قبولم نکنی اشکالی نداره 

دختری دیگه

جرعت ندارید ذاتن 

الکی فقط تز میدید

اخمام توهم رفت گفتم: ههه از شما بیشتر جرعت داریم جناب 

فقط روش نمیکنیم 

الانم قبوله 



با شیطنت خندید و گفت :تو راست میگی 

الانم اگه قبول کردی زنگ بزن

با اخم گوشیمو در آوردم شماره ثابت بود.....0523

صدای دختری رو شنیدم که میگفت 

رستوران و هتل مجلل رز قرمز بفرمایید!!

استرس بدی گرفتم میخاستم قطع کنم 

که پارسا باخنده گفت :تو این کاره نیستی قطع کن ترسو

بهم برخورد اومدم جواب بدم که پارسا گفت صداتو کلفت کن 

اخم کردم و با صدای کلفتی گفتم 



سلام خانوم خسته نباشید

بابت اگهی مزاحمتون میشم

پرید وسط حرفم وگفت :بله بله به  یه چندتا گارسون نیازمندیم 

سنتون رو عرض کنید 

_١٧سال هستم 

خو فردا با مدارک لازم به این ادرس ..... بیایید 

بابت حقوق مزایا خرف میزنیم از فردام 

میتونید 

سرکار وایسید

شرایط واستون فردا توضیح میدن خدا حافظتون 

قطع کرد واقعا. .. .... وا دختره خل 
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نگاهی به بچه انداختم 

ماهان خیلی بد نگام میکرد

سیاوش سرزنشگر به پارسا نگاه کردو گفت 

این چه کاریه اخه

پارسا شونه ایی انداخت بالا و گفت خودش قبول کردااا

به من چه

بعدشم فقططط یه هفتس

هفته بعد همه همینجا جمع میشیم 

تموم میشه میره 



سهیل گفت اخه خنگه قیافشو چیکا میکنی ؟؟

مانی نگاهی بهم انداخت

گفت 

قیافشم زیادییی دخترونس

چه جوری میخای 

پسرونش کنی 

اخه باهوش!؟

پارسا با خنده گفت اون بامن فضولیش به شما ها نیومده

ماهان بااخم یه خفه شید گفت و پاشد رفت 

منم پشت سرش بلند شدم .....
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_چرا قبول کردی مگه بچه بازیه

تو توخونه 

دست به سیاه و سفید میزنی اخه

که بری گارسون شی

هنوز دیر نشده 

برو بزن زیرش مهدیس

_نگران نباش داداش من هیچی نمیشه

بانک که نمیخام بزنم 

یه گارسونی سادس 



یه هفتس فقط 

بعدشم حرفشو نزن 

من باید پوزش و بزنم زمین پسره

چندش

ماهان اومد چیزی بگه 

که گفتم لطفااا ماهانی چیزی نمیشه به خدا

سری تکون داد و رفت 

رفتیم سمت بچه ها

که پارسا با پرویی تمام گفت به مانیا زنگ زدم الاناس که دیگه برسه 

باتعجب گفتم مانیا کیه واسه چی زنگ زدی
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با خنده و قیافه ایی شیطون نگام کرد وگفت 

خواهر مانیه 

گریموره 

_گریموره؟؟؟



_اره اره 

وایسا ببینم نکنه به همین زودی پشیمون شدی 

نکنه زدی زیرش

فکرشو نمیکردم 

اینقد زود منصرف شی 

یعنی منصرف شدی 

_ایییی وااااای پاااارساااا خفه شووو 

کی پشیمون شد که هی ور میزنی 

سرمو خوردی تو 

_یعنی پشیمون نشدی

_نوووچ 



_خو خیلیم عالی

فردا ساعت ده باید بری 

به مانیا زنگیدم 

الاناس که بیاد 

_خووو واسه چییی میاااد

یه لبخند شیطون زد وگفت میاد تورو به ماهان تبدیل کنه 

با گنگی نگاش کردم 

که خندید وگفت خنگ 
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_من تصمیم گرفتم فردا تو با مدارک ماهان بری 

خو قراره به جای پسر بری !!!!

با اخم نگاش کردم 

که خندید و گفت من برم یه دور بزنم 

تا مهدیس نکشته منو 

بیشور فکر همه جاشو کرده عوضی 

میخاست پاشه بره 

که یه دختر حدود ٢٢_٢٣

با جیغ گفت 

سلاااام 



و محکم زد پس گردن پارسا و گفت چطوری تو کره جن

ای کپک بزنی تو عجوبه 

باز چه دست گلی به اب دادی

مانی باخنده گفت مراعات نکنی خواهرم بلندتر داد بزن تعارف نکن

باخنده ابروی انداخت و گفت باوششه 

بگو چیکار کردید که باز منو خواستید 

سیاوش خندید و گفت اورین 

چه باهوش شدیا 

قبلا خیلییی خنگ بودی 

مانیا با خنده عینک طبی شو گذاشت رو موهاش و گفت

کمال سیاوش در من اثر کرد
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سیاوش خندید وگفت الکی میگییی

_نه جون داداش راستکیه 

بعد برگشت و نگاهی به ما انداخت و گفت 

مانیا هستم ٢٢سالمه خوشبختم 

ای ماهان رو نکردی بودیا 

عجب خواهر تیکه ایی داری

ماهان باخنده گفت الان رو نمای ش کردم 



بعدم از من تیکه تره

 

_زارت اعتماد به کهکشان

_زهرمار

پارسا خندید و گفت لایک داری 

بعدش مانیا

یه کار دارم واست کارستون 

میدونم از پسش برمیایی

_باوشه خرشدم 

حالا بنال ببینم باز میخایی چیکار کنم واست 

_یعنی برم سر اصل مطلب 



_اره برو سر اصل اصلش 

_خو ام چیز 

جرعت حقیقت بازی میکردیم 

........وهمش همینه

مانیا ابروی انداخت بالا و نگاهی بهم کرد و گفت 

مهدیس مطمئنی 

_اره بابا قتل که نمیخام بکنم

_ولی خیلی هیجان انگیزه جونمی
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_حالا کی باید بری؟

_فردا ده صبح 

_ای بابا وقتم زیاد نداریم

 که !!!!!!باید بریم خرید 

اومد سمت من دستم کشیدو بلندم  کرد و برگشت سمت بچه هااا

پاشید پاشید 

زووود

باهیجان گفت باید بریم یه سری وسایل بگیرم 

ماهان پارسا مانی سیا سهیل خرید کفش و لباس باشماها 

نازگل و سرمه خرید باندو یه سری بند لباس باشما ها 

منم میرم سراغ کلاه گیس و وسایلی که لازم دارم 



همه موافقت کردن و رفتیم سمت فروشگاه 

خلاصه 

همه خریدا تموم شد 

ومانیا وسایل رو با خودش برد و قرار شد ۶صبح اونجا باشیم 

یه نگاه به ساعتم انداختم 

١٢:٣٠

بود

نازگل و سرمه رو رسوندیم 

الان تو راه خونه ایم
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نمیدونم چرا قبول کردم 

ولی الان شدید 

پشیمونم 

و احساس ترس میکنم

الهی ذلیل شی 

پارسااا

که به چه کاریی مجبورم کردی 

رسیدیم خونه ماشین رو پارک کردیم 

و اروم سمت خونه رفتیم 

برگشتم سمت 

ماهان و اروم گفتم

فک کنم مامان بابا خوابن 



اونم سرشو تکون داد و گفت بهتر

در نشیمن رو باز کردیم 

همه چراغا خاموش بود 

_چقد تاریکه

اروم اروم پاورچین پاورچین 

سمت اتاقمون رفتیم 

که یهوووو همه چراغا روشن شد

ازتعجب چشام چهارتا شد

 

که مامان بابا رو

دیدم که بااخم نگامون میکردن 

اب دهنم با صدا قورت دادم 

و بامن من 

گفتم



س س لاام

بابا سمتمون اومد و با اخم گفت

علیک تا این موقع شب کجا بودید 

شما دوتا 

مامان پرید وسط حرفش و گفت 

اونو با ماشین من 

ماشین به درک 

اونو بدون گواهی نامه

ماهان شونه ای انداخت بالابا بیخیالی  بیرون بودیم

مامان با حرص نگاش کرد و گفت ......
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_هههههه  نمی گفتی نمیدونستم من!؟

بار اخرتون باشه 

دلم هزار راه رفت 

چقد شما دوتا کله شقید

یه ذره بزرگ شید 

بعدم با اخم رفت سمت اتاقش 

بابا بااخم دستشو تهدید وار دستشو تکون داد وگفت 

بار اخرتونه .

یکم درک کنید 

اینقد مامانتون رو حرص ندید 

بعدم ازکنارمو رد شد



ماهان پوفی کشید و گفت فک میکنن هنوز بچیم 

_ماهان بیخیال نگرانمون شدن الانم برو بخواب شب بخیر

_شب بخیر

واسه صدمین بار گوشیم الارم میخورد و قطش میکردم 

دستامو گذاشتم رو گوشامو اهههه تمومم نمیشه 

گوشی برداشتم بکوبمش تو دیوار

که همه چی یهو یادم اومد

با حالتی زار از جام پاشدم و رفتم حموم

میز صبحونه رو اماده کردم 

که دیدم ماهانم پاشده



مامان از اتاقشون اومد بیرون درحالی که داشت 

با بند ربدوشام و  میرفت گفت 

اول صبحی کجا به سلامتی 

_اوم چیز سلام صبح بخیر

_علیک سلام کجا میرید ۶صبح؟؟؟

وایییی الان چی بگممم

اصن دروغ زدن بلد نیستم هروقت میخام یه دروغ بگم 

ضایع میشم 

بس که تابلو بازی در میارم 

مامان دستی جلوم تکون داد وگفت 

مهدیس چته توو

کجا میرید
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داشتم حرص میخوردم که چی بگم بهش 

که صدای فرشته نجاتم ماهان و شنیدم که گفت 

میریم کوه 

_کوه چه خبره؟؟

_خبرکه زیاده 

_ماهان 

_باشه چشم ادم میشم شما حرص نخور الان شوهرت میاد

_ماهاااان



_ههه مامان 

_کوفت مگه نمیخاستید برید

 پاشید برید نبینمتون 

باخنده رفتم سمتشو محکم گونش رو ماچ کردم 

که دستشو رو صورتش کشید و گفت اهه لازم نکرده ببوسیم 

مراقب هم دیگه باشین 

زودم بیاید 

از خونه زدیم بیرون 

ماهان تاکسی گرفت و رفتیم سمت خونه مانیا شون

سمت ماهان برگشتم و گفتم زشت نیس این موقع صبح بریم خونشون مامان باباش چی 

میگن اخه



_مامان باباش خونه نیستن که سفر کارین 

_واقعا 

_اره

به بیرون خیره شدم 

نمیدونم چرا اینقد اروم شدم 

شاید این آرامشم از ترسه 

ترس از آینده نامعلوم 

از این که برم تو اون رستوران میترسم

نمیدونم چرا ولی دلم بد شور میزنه ..... 
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با تکونی که خوردم به خودم اومدم 

با تعجب به ماهان نگاه کردمو گفتم چیه 

چشاشو تو کاسه چرخوند و گفت آرپیچیه دوساعته کجا سیر میکنی تو 

بیا پایین رسیدیم 

وا پع چرا من نفهمیدم 

_بس که تو فضا سیر میکردی 

_چی ؟؟؟باز بلند فکر کردم

_اره

_اجر پاره چقد تو خوشمزی



_خیلی خوب دعوا داری کلا 

با چش غره نگاش کزدمو اصن بهش محل ندادم 

ورفتم سمت در 

یه خونه ویلایی لوکس تو یکی از محل های سرشناس بود 

زنگو زدیم که در باز شد ورفتیم داخل 

حیاط خوشکلی داشتن 

ولی به خوشکلی حیاط ما که نمیرسید 

با صدای بلند سلام مانیا به خودم اومدم 

سلام کردیم 

و مارو به داخل خونه راهنمایی کرد 

باتعجب به پارسا مانی سهیل و سیاوش نگاه کردمو 

وگفتم شماهااا اینجا چیکار میکنید 



پارسا باخنده گفت اومدیم تا اخرین لحظه بدرقت کنیم

اخه میترسیم در بری

_هرهرهر چقد تو بانمکی کوه نمک ید خالص 

نه دزدنت یه وقت 

_اصن اعصاب نداریا نگران نباش کسی منو نمی دزده میدونم نگرانمی

_اره دیگه مگه یکی ازجونش سیر شده تورو به دزده 

بس که حرف میزنی 

سر طرفو میخوری 

بعدشم من نگران هرکی بشم نگران تو یکی نمیشم
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_تو اصن تصمیم گرفتی منو با خاک یکسان کنی

_اهومم

مانیا با اخم گفت بیا بریم اینقد بحث نکن دیر میشه ها 

با حالتی زار رفتم سمت اتاقی که مانیا رفت 

وسمت بچه برگشتم وبا گریه گفتم 

اگر بار گران بودمووووو رفتییییم اگر جیگر میگر بودموو رفتم

اگه مانیا منو کشت 

دیه امو ازش بگیرید

همه هرهر میخندیدن 



که مانیا با اخم اومد دستم کشید 

و گفت بیا ببینم 

مگه میخام سلاخیت کنم

الکی اب دهنم قورت دادم خودمو جمع کردمو گفتم واقعا میخایی  سلاخیم کنی 

مانی من جوونم 

میخام دکتر شم 

میخام شویر کنم 

میخام یکی نگام کنه شویرم غیرتی شه بزنه نفلش کنه 

به جرم قتل بندازنش زندان اعدامش کنن

میخام واسه مرگش لباس مشکی با عینکو گل سرم ست کنم 

...

هنوز داشتم حرف میزدم که

 عصبانی گفت مهدیسسس دهنتو ببند وگرنه به هر روشی شد میبندم 



باترس الکی گفتم میشه روش هاتو نام ببری

با حالی زار گفت مهدیس میرماااا

_نه نه غلط کردم بمون

با خنده دیونه ایی نثارم کردو به زور منو روی یه صندلی نشوند

میخایی چیکارم کنی مانی 

جون شوخرت نزنی قیافو عوض کنی 

_حرف نزن فقط 

_جون مانی نمیشه این ازم نخواه
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الان یه دوساعتی هس کع رو صورتو رو موهام ور میره همه موهامو کند بس که گیره و 

چسب زد بهشون

تازه میگه باید تا یه هفته درشون نیارم چون سخته 

_پاشو مهدیس این لباس هارو بپوش

به لباسایی که گفت نگاهی انداختم یه بلوز چهارخونه سبزتیره و مشکی با یه جین 

مشکی بود 

_مانی این باندا خیلی سفته نمیتونم نفس بکشم

_حرف نزن بهونم نیار عادت میکنی لباسارو بپوش زود دیرشد 

_مانیااااا



_کوفت بپوش 

با اخم تخم لباسارو پوشیدم برگشتم سمتش

که با هیجان دستاشو بهم کوبید و گفت 

هییییین چه جیگری شدی لاکردار

ابروهام رفتن بالا و با تعجب رفتم سمت آینه 

که از دیدن خودم فکم افتاد

اووووف 

این منمممم

چه خوشکل شدم 

هین مانی این منمممم

_نه پس عممه

دستو پنجولم درد نکنه همچین جیگریت کردم



دستی به ته ریش کم پشت الکی که قیافمو پسرونه تر میکرد کشیدم و گفت مرسی 

لیدی

خندید و گفت جوگیر

کوله مشکی رنگم رو دوشم انداختم واز اتاق با مانیا زدم بیرون 

پسرا داشتن فیلم نگاه میکردن 

که  

مانیا 

الکی سرفه کرد

که پسرا برگشتن سمتمون و نگاهمون کرد 

و به ترتیب دهنشون وا مونده 

با خنده گفتم ببندید مگس میره 

پارسا با ناباوری اومد سمتو گفت عجب چیزی شدی



_تا چشات دربیاد

_اصن نباید تعریفت کنم زود پرو میشی

_همینی که هس

خلاصه با کلی تعریف تمجید از منو مانیا الان همگی باهم داریم میریم سمت رستوران 

رستوران خیلی مشهوریه 

با سابقه چندین ساله

با استرس از ماشین مانیا پیاده شدم دستی واسشون تکون 

دادم و رفتم سمت ورودیش 

با دهن باز داشتم نگاه میکردم 

که یهو با باسن گرامی به عقب 

پرت شدم 

اخ مامان همه برجستگی هام صاف شدددد 

با بدبختی و اخ اوخ بلند شدم 



که نگام .......
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که نگام به پسر رو به روم خورد 

که سرش تو گوشی بود

حرصم دراومد 

رفتم روبه روش وایسادم و با دست به قفسه سینش ضرب زدم 

که دست خودم نابود شد

با اخم گفتم مگه کوری ادم به این گندگی ندیدی 

با پوز خند گفت کو ادم گنده 



هه نکنه تویی فسقلی 

_فسقلی خودتی و جد ابادت 

یه فسقلی نشونت بدم 

_هه بیا برو کنار کار دارم من بچه 

_داری در میری 

با خنده گفت اره ازتو میترسم

بعدم دو طرف بازومو گرفت و بلندم کردو گذاشت اون طرفو 

بعدم رفت

چشام از تعجب چارتا شد 

سمتش برگشتم که سوار یه بوگاتی زرد رنگ شد 

و باخنده دستی تکون داد 



ویژژژژ رفت 

اه اه اه اه عوضی بیشور 

ولی عجب هیکلی داشت 

چقد سینش سفت بود جوووون 

حال میداد سرتو بزاری روش 

اهم اهم این چیه من بهش فک میکنم

سرمو تکون دادم و رفتم داخل 

رستوران 

که فکم افتاد 

واییییی خدااااا 

اینجا چه خوشکله

روی همه میزای گل های پرپر قرمز بود 

... فضای خیلی خوشکل و خیلی رمانتیکی داشت 
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محوتماشا هتل بودم که صدایی منو به خودم اورد

_بله چیزی گفتید

_بله میگم کاری دارید

_اها اها بله برای اگهی که دادید اومدم

_اها به اونجا برید لطفا 

بع سمتی که اشاره کرد نگاه کردم

 

*مدیریت*



تشکر کردمو پاتند کردم سمتش 

چند ضربه به در زدم 

که صدای بفرمایید شنیدم 

رفتم داخل 

به دور بر نگاه کردم 

اتاق فوق العاده شیک ومدرنی بود

با ست مشکی و طوسی 

با بفرمایید شخصی نگامو بهش دوختم 

یه مرد حدود سن ۵٠_۶٠ساله 

خیلی خوشمل 

این جوونیش چه چیزی بوده

خندم گرفت که لبام گاز گرفتم 

و به جایی که اشاره کرد 

نشستم 

_خودت معرفی کن

_ها من؟؟!!



_ مهد اومممم چیز ماهان توکلی هستم 

 

_چند سالته خیلی بچه میزنی 

_١٨سالمه 

با تعجب عینکشو از رومیز برداشت و دقیق به صورتم نگاه کرد که سرمو انداختم پایین 

دستاشو رو میز گره کرد و گفت تا حالا سابقه کار داشتی 

_نخیر 

_مدارکتو بده ببینم 

مدارک رو میزش گذاشتم که بهشون نگاه کرد 

وگفت به این کار نیاز داری

بله 



این قرار داده امضاش کن 

_امضاش کنم یعنی تموم !!!!

_بله مگه نمیگی بهش نیاز داری
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_چرا چرا ولی اخه به این زودی!!!

_ببین پسر جون من به گارسون نیاز دارم فردام پرواز دارم

باید همه کار ارو رو به راه کنم بعد برم 

واسه همین عجله دارم

فهمیدی؟!



سری تکون دادم که ادامه داد وگفت اگه قرار داد رو امضا کنی میتونی از الان بری 

سرکارت 

باید منظبط و با ادب باشی

و با مشتری ها به خوبی رفتارکنی

از بی انضباطی بی احترامی نمیتونم بگذرم

اگه ببینم اخراجی 

تو قرار داد مبلغ حقوقم ذکر شده 

بخونش 

واگه راضی هسی امضا کن ..

نگاهی به قرار داد کردمو وسرسری خوندمش 

و امضاش زدم

گذاشتم رو میزش

که گفت  اگه بخواهی میتونی از الان بری سرکار 



سری تکون دادم گفتم بله میخام 

که گفت پس برو من هماهنگ میکنم 

با اجازه ایی گفتم از اتاق زدم بیرون

به سمت اشپزخونه رفتم 

که یه مرد حدود ٣٧_٣٨

اومد نزدیک و دستش و دراز کرد گفت 

سلام من محمدم یکی از آشپزام اقا گفتن با اطراف اشنات کنم

بهش دست دادم گفتم منم ماهانم خوشبختم 

لبخندی زد وگفت 

به جز تو سه نفر دیگم استخدام شدن امروز

_واقعاا!!



_اره الان تو اشپزخونن 

بیا تا لباست رو بهت بدم 

وساعت کاریم بهت بگم 

باهاش به سمتی که گفت رفتم 

که یه دست لباس گرفت سمتم 

وگفت این اخرین سایزه فک کنم اندازته

نگاهی به لباس کردم 

یه پیرهن قرمز و جلیقه و شلوار مشکی
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_اینجوری نگاه نکن مطمئنم بهت میاد



تک خنده ایی کردمو گفت الکی میگی دیگه

با خنده سرشو بالا پایین کردو گفت اره 

بعدم رفت سمت درو گفت زودی بپوش بیا 

لباسا رو پوشیدمو 

یکم واسم گشاد بود یکمااا 

دکمه جلیقه رو بستم 

رفتم سمت اینه قدی 

جوووون خداااا چه جیگری شدم 

دلم میخاد خودم خودمو بخورم بس که جیگر شدم

میترسم الان سقف بریزه روم

با خنده دندون نمایی چندتا سلفی گرفتمو 

واسه ماهان فرستادم و نوشتم 

اولین روز کاری



لباسام تو کمد گذاشتمو از اتاق زدم بیرون 

که محمد رو دیدم 

که سوتی کشید و گفت ایول بابا 

چه خوشتیپ 

چشمکی زدم بهش گفتم دیگه دیگه 

_ولی خدایی هرچی که خوشتیپی و خوشکل ولی یه عیب داری

_با کنجکاوی گفتم چی چی

_گفتم خیلی قدت کوتاه و صدات ضایعس

چشامو دراومد و گفتم تعارف نکن چیز دیگیم بگووو



باخنده گفت باشه میگم 

_خیلی پرویی

الانم بیا بریم راستی ساعت کاریم از یازده تا سه  _میدونم 

از شیش تا ده شبه 

بایدم سروقت بیایی 

وگرنه اقای راد اخراج میکنه 

خیلی رو این موضوع حساسه
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با محمد رفتم تو اشپزخونه 



حدود ٤٠نفر مشغول بودن 

هیچکس حواسش به ما نبود 

محمد 

روبه من کرد و یه سری دفترچه خودکار بهم داد و گفت 

تو کارت باید فرزوسریع باشی 

حواست به سفارشا باشه تا اشتباه نکنی 

واروم صداشو اورد پایین و گفت 

زیادم تو کارای بقیه دخالت نکن 

اینجا همه سرشون تو کار خودشونه 

ولی وقتی از کسی خوششون نیاد هرکاری میکنن تا اخراج شه 

پس حواستو جمع کن 

با گنگی سرمو تکون دادم

که گفت 

میدونم تعجب کردی



ولی خودت میفهمی 

الانم میتونی این اطراف بچرخی 

ولی حواست باشه 

باشه ایی گفتم 

رفتم بیرون رو صندلی نشستم 

وگوشی مو برداشتم 

مشغول چت کردن با ماهان شدم.........

*ساتین*

دستی به موهای کوتام و لخت کشیدم وبردمشون عقب که باز ریختن تو چشام 

امروز بابا مدیریت رستوران رو به من داد 

و فردا قراره بره پاریس 

واسه صدمین بار بود که بهار پی ام میداد زنگ میزد 

قرار بود بیاد خونه و من دیر کردم 

داشتم جوابشو میدادم 

که یهو یه ضربه کوچولو بهم وارد



شد 

باابروهای بالا رفته به پسر بچه ١٤_١۵ساله که افتاد بود زمین نگاه کردم

با اخ اوخ ازش جاش پاشد

و وقتی نگاش بهم افتاد اخم کردو گفت 

مگه کوری ادم به این گندگی ندیدی 

خییییلی خندم گرفت

کل قدش یه وجبه 

چه اعتماد به نفسیم داره این بچه 

با شیطنت ذاتیم پوزخندی تحویلش دادم و گفتم ادم گنده

هه نکنه تویی فسقلی

از دماغش دود میزد بیرون 

با صدای جیغ مانندی گفت فسقلییی خودتی

وجد وابادت

یه فسقلییی نشونت بدم



_هه بیا برو کنار کاردارم من بچه 

واقعام وقت سرو کله زدن بااین پسر بچه رو نداشتم 

بااخم و دست به سینه گفت داری در میری

باخنده گفتم اره ازتو میترسم 

طرف قدش تا ارنجمه اینقد اعتماد به نفسش بالاس

دو طرف بازوهاشو گرفتم و بلندش کردم 

عین پرکاه سبک بود

گذاشتمش اون طرف 

و رفتم سمت ماشینم

که دیدم با تعجب نگام میکرد 

با خنده دستی تکون دادم و با یه تیک آف از کنارش رد شدم .......
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اه باز که زنگ زد گوشی ایفونم رو برداشتم و

با حرص گفتم توراهم اومدم دیگه 

بااون صدای تو دماغی لوسش گفت 

_هههه ساتینننن خو خیلی وقته که منتظرتم 

میدونی چقد هوستو کردم

لبخند شیطونی زدم اما بالحن جدی و سردگفتم مگه من ترشیم که هوسم و کنی

_ههه ساتین اذیتم نکن زودی بیااااا دلم میخادت

_اوکی الان میرسم 



گوشی رو صندلی کناریم پرت کردمو

پامو گذاشتم رو گاز ......

وارد ساختمون شدم که دیدم بهار باخنده سمتم دوید

تا به خودم بیام دستاش دورگردنم انداخت

تک خنده ایی کردمو از خودم جداش کردمو وگفت 

میدونم دلت واسم تنگ شده

.

ولی مراعات کن 

بی توجه به حرف لباش گذاشت رو لبام و سریع بوسید 

چشامو تو کاسه چرخوندم دستشو گرفتم ورفتیم سمت آسانسور

طبقه ٢١زدم

دراسانسور بسته شد



یه نگاه به بهار انداختم 

که دستش انداخت دور گردنم

و لباش گذاشت رو لبام

چسبوندمش به دیواره اسانسور

نرم لبامو رو لباش حرکت دادم

اول لب بالایی بعد پایینی 

دستم از کمرش بردم پایین تر و باسن پرتزیشو تو دستم گرفتم فشارش دادم

کع اهش بین لبام خفه شد

دستشو بین موهام حرکت میداد

خودمو محکم تر بهش کوبیدم 

کع اه دیگه ایی کشید

با وایسادن اسانسور به خودمون اومدیم و با نفس نفس ازهم جدا شدیم

دستی به لبام کشیدم

واشاره کردم بره بیرون

چشمکی بهم زدو



از کنارم رد شد

ولی چه رد شدنی 

کل بدنشو بهم مالید و رفت

چنگی تو موهام کشیدم 

پشت سرش رفتم ......
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در خونه رو باز کردمو به سمت خونه راهنمایش کردم

جلوتر ازمن رفت و شروع کرد 

مانتوجلوباز مشکی شو باز کردن



فقط یه سوتین قرمز توری جیغ تنش بود 

مانتو رو رو مبل پرت کرد 

و دستش رفت سمت شلوارش

دست به سینه نگاش کردم که خندید و گفت چیه 

شونه ایی انداختم بالا و گفت هیچی

رفتم سمتش کمرشو گرفتمو

که دستشو انداخت 

دور گردنم

تو چشاش که لنز خاکستری بود زل زدم

واروم لبامو گذاشتم رو لباش

ومحکم گاز گرفتم 

که اهی کشید

به پهلوهاش 

فشار دادم



که خودشو بهم چسبوند

هلش دادم سمت مبل 

وخودمو 

پرت کردم روش

لبامو از رو لباش برداشتم هردو نفس نفس میزدیم

لبامو رو گردنش گذاشتم

میک محکمی زدمو که

اهی کشید

 

از اهش تحریک شدم

محکم تر میک زدم

رفتم 

پایین تر سوتین شو باز کردم

و به سینه های بزرگ پروتزیش لیسی زدم 

و



با دست دیگم شروع کردم

مالیدنش

دستشو برد سمت شلوارم

که زنگ خونه رو زدن

با تعجب و چشای خمار به بهار نگاه کردم

که رو مبل لخت بود 

رفتم سمت در از چشمی در نگاه کردم

که 

..................
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که چشمم به مامان افتاد که عینک افتابیشو تو دستش  می چرخوند

چییییی مامان اینجا چیکا میکنه 

سریع سمت بهار برگشتم 

واروم ولی 

تند تند گفتم

پاشو پاشو

_چی چیشده ساتین چرا پاشم مگه کیه پشت در

_بهار بحث نکن پاشو مامانم پشت دره

با اومدن اسم مامانم از جاش پرید و تند تند لباساشو برداشت

باترس گفت کجا برم کجا برم

از پله ها تند تند بالا رفتیم و رفت تو اتاق مهمون 

گفتم همینجا ها بمون 



تا نگفتم نیایی

سریع رفتم پایین 

ودرو باز کردم

باخنده مصنوعی به مامان که مشکوک 

نگام میکرد 

سلام کردمو

سانیا 

از پشت سر مامان اومد بیرون و باخنده گفت چرا دیر درو باز کردی داداشی 

مامان هولم داد تو خونه 

و مشکوک اطراف رو نگاه میکرد

عینکشو رو لباش گذاشت

و با لحن مشکوکی 

گفت

چرا درو دیر باز کردی



چرا نفس نفس میزنی

چرا خونه بوی عطر زنونه میده

چرا بالا تنت لخته

چرا..

سانیا با خنده گفت مامانییی گناه داره بوخدا 

ولش کن  

چش غره ایی به سانی رفتم 

وسمت مامان برگشتم و گفتم

مادر من عزیزمن سارا بانوی من 

بالا بودم

سریع اومدم پایین

نفس نفس میزدم

بوی عطرم بوی عطر خودتون مامان جان

بالا تنه امم لباس داشتم عوض میکردما



تازه اومده بودم

_خوبه خوبه اینقد اسمون ریسمون نباف واسه من 

ای بهونه میاره

اصن مگه قرار نبود بیایی خونه نیایی اینجا ها ها

_ای بابا اومدم یکم کار داشتم که شما اومدی

اصن چرا اومدید مگه..

_اومدیم مچ تورو بگیریم داداشی

چشام دراومد و سمتش حمله کردم که جیغی زدو پشت مامان قایم شد.......
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مامان با اخم گفت خو راست میگه  بچم 

الانم برو کنار 

عین دکل وایسادی

اصن چرا این خونه اینقد 

کثیفه!!؟؟

نگاهی به خونه انداختم که همش لباس و خوراکی بود 

دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم 

کثیف نیست که

یخورده بهم ریختس

چش غره ایی نثارم کردو رفت طرف پله های مارپیچی

اوپسسسس 

با عجله سمتش رفتم

_کجا کجا 



_چی چی کجا کجا راه انداختی میخام یه دور بزنم تو خونه

بعدم بی توجه به من راه افتاد سمت پله ها

با دست پشونیمو پاک کردم که نگام به سانی افتاد

که هی منو نگاه میکنه غش غش میخنده

دمپایی رو فرشی سمتش پرت کردم که خورد تو صورتش

ولی هنوزم میخندید

_سانی خفه شو بیا برو خواهری کن مامان ببینه بس که نق بزنه دیونم میکنه

_ای کلک اخه من ١٧_١٨ساله که به دنیا اومدم همش واست خواهری میکنم

_بیا برو نق نزن 

_از دست تو من چیکا کنم 

_چمچاره کن زود باش اینقدم ور نزن



سانی از جاش پاشد با جیغ جیغ گفت مامان مااااامااان 

بیا دیگه دیرشد

کلی کار داریم

بابا خودت میدونی ساتین بی عرضه تر ازاین حرفاس که ازاین غلطا کنه

بیا بریم کلی کار داریم 

کلی مهمون داریمااا

_خجالت نکش بگو بازم

_حرف نزن کارت پیشم گیره 

_بعد به حسابت میرسم سانی خانم صبر داشته باش

_چیزی گفتی

مامان با اخم از پله ها اومد پایین 

که سانی زود دستشو گرفت و گفت مامان اومدی وقتت تو اینجا

الکی الکی 



میگذرونی

بیا بریم 

بعدم به زور مامانو تا دم در ورودی کشید

رو به من کرد وگفت ما میریم خدافظ

مامان دستشو از تو دست سانی کشید و گفت هههه مگه من بچتم 

من که میدونم 

شما دوتا باز هم دست شدید

_چه هم دستی اخه 

بعدشم ساتین امشب زود میاییا _خر خودتونید 

همه میان 

دیر نکنی فقط 

به سعیده ام میگم بیاد خونتو تمیز کنه

_نه بابا امشب بزار فردا بگو بیاد زودم میام چشم چشم

_مواظب خودت باشی خدافظ 



سوار آسانسور شدم درو بستمو 

نفسی از آسودگی کشیدم......
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که دیدم بهار با همون وضع از پله ها اومد پایین

نگاهی بهم کردو گفت

رفتن!؟

اره رفتن 

نفس راحتی کشیدو خودشو پرت کرد رو مبل

 

رفتم تو اشپزخونه 



دوتا جام ودکا ریختم

رفتم سمتش 

 

یکی از شبکه های سکسی ماهواره رو گذاشته بود 

و با هیجان نگاه میکرد

کنارش نشستم 

نگاهی به صفحه تی وی انداختم

و تو یه حرکت نوک سینه بهار فشار دادم که جیغی زد 

با خنده گفتم تو که دوس داری په چرا جیغ میزنی

خندید و جامش رو برداشت

و سمت لبام آورد

یکم ازش خوردم

که لباشو گذاشت رو لبام

و اروم اروم از شراب تو دهنم خورد

زبونشو گازی گرفتم و با یه دستم سینه هاشو مالیدم

اهی کشیدو

دستش رفت سمت شلوارم



از رو شلوار مالش میداد

رو مبل هلش دادمو خودمو انداختم روش

از لباش جدا شدم 

رفتم سمت سینه هاش

یکیو میخوردم یکیو می مالیدم

لیسی از چونه تا سینه هاش کشیدمو چند ضربه بهشون زدم

از روش پا شدم

که نشست و شلوارمو درآورد

مردونگی بزرگم برجسته شده بود

یکم روش مالش داد

و شورتو از پام دراورد و شروع کرد به ساک زدن

اه های مردونم تو کل اتاق پیچید 

به نفس نفس افتادم

از جاش بلندش کردمو 

خودم رو مبل پرت کردم



پشت بهم کردو

لپ های باسنشو از هم باز کردو

رو مردونگیم نشست

تند تند بالا پایین میشد

به سینه هاش فشار آوردم لباش می بوسیدم

دادش همه خونه رو برداشته بود 

چیزی تا ارضا شدنش نمونده بود که لرزید و با جیغ ارضا شد

ابمو تو باسنش خالی کردم ولی مردونگیمو در نیاوردم

 

رو مبل دراز کشیدمو همونجوری بهارو تو بغلم گرفتمو از خستگی خوابم برد......
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با سر صدا از خواب بیدار شدم



گردنم یکم درد میکرد

یکم به گردنم مالش دادم 

که چشمم به ساعت خورد 

اوف ساعت ٧:٣٠بود

من باید تا هشت خونه می بودم

از جام پاشدم که بهار رو دیدم رو به تی وی نشسته و داره فیلم سکسی میبنه با خودش 

ور میره

خندم گرفت

پس این اه ناله مال خانمه

رفتم سمتش

که با چشای خمار نگام کردو

نالید ساتین جرم بده

خندم گرفت گفتم دیرم شده وگرنه از دو طرف آسفالتت میکردمت

_نه ساتین خواهش میکنم یبار فقط

با کلافگی دستی تو موهام کشیدم



مجبورش کردم پاشه

وارد حموم شدیم 

وانو پر از آب کردم

نشوندمش داخل وان

اب رو ریختم روش شامپو رو خالی کردم روخودمو خودش خودشو بهم چسبوند

وخودش هی بهم می مالوندو حرفای سکسی میزد

یکم حالم عوض شد

روش خم شدم لباشو به بازی گرفتم

سینه هاشو محکم تو دهنم میکردم میک میزدم

یکم پایین تنه شو مالیدم

که اهی کشیدو

بدون هیچ ملایمتی مردونگیمو داخلش کردم که داد زد

و گفت تا اخر بکن 

شروع کردم به تلمبه زدن

لیزی بدنش حس میکردم

خودمو بهش چسپوندم وکشیدم بیرون ابشو ریختم رو سینه هاش

سینه هاشو بی حال بهم مالید ........
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دستشو گرفتم از وان اومدیم بیرون 

رفتیم زیر دوش خودمو خودشو شستم اومدیم بیرون

یه راست رفتم 

سمت اتاقم

یه جین مشکی با پیرهن سفید اسپرت ازتو کمد برداشتم شروع کردم به پوشیدنشون

کروات مشکیمو بستم 

موهام کج

یه طرف زدم

ساعت رولکس مشکیمو دستم کردمو

استین های پیراهنم تا آرنج بالا آوردم



با عطر تلخ بلک انم دوش گرفتم

گوشی سویچ

ماشینو برداشتم

از اتاق زدم بیرون از پله اومدم پایین که دیدم

بهار با بیخیالی داشت با ناخونای بلندش ور میرفت

با دیدنم از جاش بلند شدو سمتم اومد

و گفت

واقعا باید بری

_اره عزیزم کلیم دیر کردم 

_خو چی میشه نری خو بمون پیش من

یه هفتس باهم نبودیم

_بهار بفهم از ظهر که باتوام الان باید برم وگرنه مامان ناراحت میشه

_ههه تو به خاطر مهمونی نمیری از مامانت میترسی



_حرف مفت نزن اگم به ترسم به تو یکی ربطی نداره

با دست هلش دادم عقب و گفتم ترس نیست احترامه که تو یکی اصن حالیت نمیشه

با جیغ و گریه های الکی گفت تو اصن لیاقت منووو نداری 

_خفه شو با این قیافت اخه تو چی داری

رفت سمت درو محکم درو بهم زد رفت بیرون چنگی توموهام زدم

به درک عوضی

بهار یکی از دوس دخترام بود دختر یکی از سهام دارای کارخونه بابابزرگ بود 

که تو یکی از جلسات دیدمش

و کنه شد

قیافش سرتاپا عمل بود و هیچی از خودش نداشت و به برکات عملا یکم قیافش قابل 

تحمل بود

پوووووف ولش اصن از خونه زدم بیرون



سوار عشق خودم شدم که کادوقبولیم تو رشته مهندسی برق با رتبه بالا تو دانشگاه 

شریف بود از طرف بابابزرگ

تو٢٤سال سن اینقد حرص نخورده بودم.. ..
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اووووه چقد شلوغه

مگه چه خبره

چشمم به مامان خورد که با اخم میومد سمتم

حقم داشت قرار بود ٨بیام ١٠شب اومدم

مگه من نگفتم ٨بیا  _تا حالااا کجا بودی ها ها 

من ازدست تو بابات اخرش دق میکنم



رفت جلو محکم گونشو بوسیدم و گفت 

الهی فدای مامان خوشکل موشکلم شم

یه کاری واسم پیش اومد عزیزدلم

من غلط کنم شمارو دق بدم

این چه حرفیه

_تو این زبون و نداشتی چیکار میکردی زبون باز

_ههههه زبون بازی کجا بود مامان من 

_بیا برو ببینم بامنم بحث نکن همه سراغتو میگرفتن

بعدم بی توجه به من رفت سمت بابا 

به اطراف نگاه کردم 

که سانی و فرشته و شهاب صدف نیلی وسام و آرشام آرش مثل همیشه

دور هم نشسته بودن



سمتشون رفتم گفتم بهههههه ببین کیا اینجاننن

باز خونه ما شما همگی باهم چترشدید

ارش:خفه بابا خونه تو بدبخت تو کی هی در میری نیاییم خونت

صدف:ساتین خیلی بوقی ما چندبار چتر شدیم که میگی

_همیشه

سیبی سمتم پرت کردو گفت بیشوووور

با همه دست دادم کنار آرشام نشستم

که گفت بابا مبارکااااا

شدی اقای مدیر رستوران 

نیلی:اونم چه رستورانی

رستوران معروف 



حالا شما دارید حسودی میکنید

سام :اره فردام میاییم ناهار دعوت اقای مدیر

_زهرمار خودتون مسخره کنید حسودا

سانی:تا تو هستی چرا بقیه داداشم

_تو خیلی پرو شدیاااا

_بودم داداشی

هرهر پاشو جوجه بامن کل کل میکنه

_خودت کل کل میکنی

_خو تو شروع میکنی
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?

?

_خو تو چرا ادامه میدی

_ای بابا اصن من غلط کردم ولم کن 

بعدم سریع پاشد رفت سمت سلف

سام سری تکون داد وبا خنده گفت بچم کم آورد

فرشته :به پا تو کم نیاری جناب

ساتین :کم آورد ازتو میگیره



_زهرمار نخود در هر آش کی باتو بود اخه

_با هرکی بودی جوابتم گرفتی الانم زیادی حرص نخور آرایشت بهم میریزه

با جیغ از جاش پاشد و گفت اگه یه روز از عمرم  مونده باشه من تو رو میکشمممم

بس که زبون نفهمییی

باخنده گفتم زبون نفهم ترازتو

باجیغ سمتم حمله کرد 

که پاشدم  رفتم سمت سلف

دست به کمر ایشی کرد و خلاف جهت من رفت...

رفتم سمت سلف یکم الویه و پیراشکی مرغ و یکم جوجه برداشتم رفتم سمت 

پسرا

آرشام :هههه اومدی با بچه تصمیم گرفتیم فردا ناهار رستووووورانت چترشیم



_جاااااان اصن شماااا

نیومده میخایید ورشکستم کنید 

اصن من نمیشناسمتون

آرش:غلط نکن باووو جاییم در نمیریاااا

شهاب :سابقه اشم که داری

 _درد کسشعر نگید جهنم ضرر بیایید

چیکارتون کنم اخرش که همتون بیخ ریش من بدبختید

سام:خفه شو چه ننه غریبم بازیم درمیاره



آرش:ساکت شید دیگه اه نمیزارید یچی آدم کوفت کنه

اوه چشم اقای ناظم

میگم به سهیل عرفانم بگم بیان

ارشام:اره بگو  بگوخیلی وقته ندیدمشون

_پس قرارمون شد فردا ظهر قبوله

_قبوووله.....

? ?
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*مهدیس*

با خستگی تمام خودمو پرت کردم روتخت

کمرم درد گرفت بس که خم شدم

ایشاالله ذلیل شی پارسا

بمیری

خودم کفنت کنم پسره ی نکبت عوضی 

قوزمیت

یالغوز

دایناسور

بی ریخت 

دماغ گنده

بیشووور

اهههههه اصن ولش کن

فک کردن به پارسام اعصابم خورد میکنه



گوشیمو برداشتم یکم منچرز بازی کنم

اوووف لامصب خیلی میچسبه

من که عاشقشممم

اینقد بازی کردم که چشام درد گرفت 

گوشی

رو زدم تو شارژ

و گرفتم خوابیدممم.....

یعنی من پارساااا رو نکشم مهدیس نیستمممممممم

الان

باید جلو مردم هیییی خم راست شم

ذلیل شی الهی 

پارسااا

بترکییی

با بیحالی



حولمو برداشتم یه پلاستیکم سرم کردم تا کلاه گیسم خراب نشه

یه دوش سرسری گرفتم اومدم بیرون 

یه جین مشکی با تیشرت سفید تنم کردم

یه بلوز

روش پوشیدم

با حالی زار مانتومم روشون پوشیدم

عین دراکولا تپل شدم

بمییییرییی پارساا

شالمم رو موهام انداختم 

واسه مامانم یاداشت گذاشتم که کلاس رقص و زبان  موسیقی ثبت نام کردم شب 

میام



از خونه زدم بیرون رفتم تو پارک تو سرویس 

مانتو شالمو گذاشتم تو کیفم 

ته ریش الکیمو چسبوندم

موهامو دستی کشیدمو 

از 

سرویس زدم بیرون

تاکسی گرفتم

سلام اقا محمد

_بهه سلام ماهان جان

برو لباستو بپوش بیا خیلی امروز سرمون شلوغه

بالب ولوچه آویزون رفتم لباسامو عوض کردمو

با عطر دوش گرفتمو رفتم بیرون



به سمت دوتا دختر ١۵_١۶سالی که اومده بودن

رفتم 

گفتم 

سلام خااانمااا خوش اومدید

چی میل دارید

یکی تو چشام زل زد مثلا با عشوه خرکی گفت 

شما چی دوس دارید همونو میخوریم

اییی دلم میخاست بگم زهرمار دوس دارم میخوری

ولی جلو زبونمو گرفتم 

و بالبخند پسر کشی چیز دختر کشی

گفتم 

مهم دوس داشتن شماست خانم خانما

اوووق حالم بد شد



نیششش تا یه متر باز شد و گفت دوتا کباب برگ عزیزم

نوشتم سری تکون دادم 

اه اه دختر بووووق اخه بز اگه بفهمی من دخترم 

که از باسن گرامی خودتو حلق آویز میکنی 

لبامم گاز گرفتم 

رفتم تا سفارششون بیارم که چشمم به........
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که چشمم به یه اکیپ پسر جیگر افتاد



ژووون عجب تیکه هاین 

جای سرمه خالی

راهمو کج کردم سمتشون روبه روشن  وایسادمو گفتم

سلام 

خوش اومدید 

چی میل دارید

یه پسر چش آبی ابرویی بالا انداخت 

با خنده گفت ساتین

کوچولو تر از این نداشتی 

بزاری واسه گارسونی 

کوچولو خودتی بیشور 

چه ادما پرو شدن

زود پسر دایی میشن

با اخم نگاش  کردم



که یکی دیگشون گفت

سلیقتم عالیه

چه خوشتیپ این یه ریزه بچه

یه پسر دیگه گفت والا من که استخدامش نکردم

سمت صدا برگشتم تا ببینمش

که چشمم

به پسر بی ادب دیروزی افتاد 

وقتی اونم توجهش بهم جلب شد 

دست به سینه

به

پشتی صندلی تیکیه دادو با ابروهای بالا رفته نگام کردو 

گفت 

:توووووو



پشت چشمی نازک کردمو صورتمو برگردوندم

شروع 

کردم سفارش هاشون نوشتم

دیروز عینک رو چشاش بود

و من رنگ چشاشو ندیدم

چشمای خوشکلی درشتی  داشت مابین طوسی و سبز و شکلاتی

با موهای نرم و لخت قهوه ایی روشن

بالبای صورتی قلوه کوچولو 

جووون میداد واسه بوسیدن

بس که کوچولو موچولو بودن

سرمو تکون دادم لبامم گاز گرفتم

من چه بی حیا شدم تازگیا

 سفارشارو دادم به اقا محمد



برگشتم تو سالن 

چند نفر دیگم اومده بودن

سفارشای اونارم گرفتم

رفتم سمت اشپزخونه......

#71

سفارشاشون آماده بود 

بردم سمتشون 

داشتم میچیدم  رو میز 

که همون پسره خوشمله

چی چی بود اسمش

ساتین



یهو بی هوا مچ دستم گرفت

با تعجب نگاش کردم

که باابروهای بالا رفته به ناخونام نگاه میکرد

آب دهنمو با صدا قورت

دادم

و دستم کشیدم 

که مشکوک نگام کرد اخمی کردم

و گفتم

چیز دیگه ایی میل ندارید

همشون گفتن نه

سنگینی نگاهشو حس میکردم ولی توجهی نکردم

نفسمو با صدا دادم بیرون به دستم نگاه کردم

که چشمم به ناخونای بلند و کشیدم افتاد

وایییی



خو دستای من به این ظریفی از ٢٠٠کیلومتری معلومه که دخترم

دستی به پیشونیم کشیدم 

سری تکون دادم اوف ساعت کاریم خداروشکر تا دوساعت دیگه تموم میشه....

*ساتین*

این پسر بچه خیلی مشکوکه تمام رفتارش دخترونس

اون پشت چشم نازک کردناش 

تن صداش

اون دستا کوچولوی با ناخونای بلندش 

یا دختره یا دوجنسس

خندم گرفت

 

که عرفان گفت

خل شدی به چی میخندی



_ها چی چی میگی

_هیچی باو غذاتو بخور خل شدی رفت

 _خل خودتی حواسم نبود ....
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با همشون دست دادمو قرارمون شد 

فردا شب خونه 

اومدم برم داخل 

که چشمم

به همین پسره افتاد 

که از رستوران اومد بیرون



فک کنم ساعت کاریش تموم شده

پشت سرش از رستوران رفتم بیرون

همه خیابونا خلوت بودن

یکم جلو رستوران رژه رفت 

بعد از تو کولش یه هدفون برداشت 

هی راه میرفت و به ساعت نگاه میکرد

یعنی منتظر کی بود

بعد چندمین پاشو کوبید رو زمین

اومد از خیابون رد شه

که یه موتوری با سرعت سمتش می یومد اینم حواسش اصلا نبود

فک کنم صدای موتورو حس کرد که برگشت نگاش کرد

و قبل از این که موتور بهش  بخوره 

افتاد زمین

موتوریه محکم ترمز 



کرد

با تعجب اومد سمتش

منم با عجله رفتم سمتش

_هییی پسر چته چی شدی تو 

موتوریه با ترس لرز گفت اقا به ولا من نزدمش خودش افتاد زمین

_باشه خودم دیدم تو برو 

بلندش کردم چه سبکم هس 

گفتم برمش تو رستوران که بده

کلی ادم هس

ابرو رستوران میره زیر سوال 

گذاشتمش تو ماشین پامو گذاشتم رو گاز

اولین کلینک که رسیدم نگه داشتم



رفتم سمت پذیرش و گفتم 

خانوم یه بیمار اورژانسیه

وقتی اون تو بغلم دید 

که یه دستشم آویزونه

زود 

اومد سمتمو گفت بزاریدش اینجا رو یه تخت گذاشتمش 

که چندتا پرستار دکتر اومدن

پرستار گفت برم بیرون

با کلافگی چنگی تو موهام زدم که یهو یادم اومد این یه کیف داشت

سریع رفتم سمت 

ماشین

کوله مشکی رنگشو برداشتم 

بازش کردم

که از چیزایی کع دیدم مخم بوق آزاد زد

یه مانتو دخترونه با یه شال

یه کرم ضد آفتاب چندتا رژ رنگی



گوشیشو برداشتم که بک گراندش عکس یه دختر باموهای فوق العاده خوشکل و بلند 

بود 

که سرشو کج کرده بودو داشت مبخندید

چقد قیافش شبیه این پسرس

کاملا گیج شدم 

سری تکون دادم

گوشیشو برداشتم 

کوله رو پرت کردم تو ماشین

حسابی گیج بودم

اینجا چه خبره

رفتم داخل که پرستاره 

گفت

بازیگره

_بلههه!!!



_میگم این دختره بازیگره 

_هااا نه

_پس چرا گریم پسرونه کرده

_چییییییییی گریم پسروووونه

_واااااا اقا محترم ارومتر بله گریم بودن

حالشونم خوبه یکم فشارش افتاده بود 

وگرنه چیزیش نیس

با کلافگی چنگی تو موهام  زدم

حسابی 

اعصابم خورد بود

.........
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یه حالی من ازتو بگیرم .....

_ببخشید خانم میشه برم داخل

_بله بفرمایید سرمشونم تموم شد  مرخصن میتونید ببریدشون

 

_ممنون 

به تمام عصابنیت سمت اتاقش رفتم 

درو محکم باز کردم که با دیدنم میخاست پاشه 

که بهش مهلت ندادم 

خودمو بهش رسوندم

دستام دو طرفش گذاشتم روش خیمه زدم

با تعجب و چشای گشاد نگام میکرد

که باعصبانیت تو صورتش غریدم و گفتم

چرا منو بازی دادی هاااااا



چرا خودتو جای پسر غالب کردی

مگه کرییی

زود جوابمو بده وگرنه من میدونممم توووو

باترس تو چشام زل زدو با من من گفت 

ش شما حال لتون خوب به

مید دونید چی دارید می گید

_واسن من فیلم بازی نکن فسقلی 

من صدتای تورو میزارم تو جیبم

توکه عددی نیس 

همه چیو عین بچه ادم میگی نگی 

وگرنه...

یهو همه ترسش جاشو به اخم دادو 

با اخم تو چشام نگاه کردو باصدای دخترونه خودش گفت 



وگرنه چی هاااا

هیس بابا 

دوساعت ترمز بریده هرچی میگع

منم دویستای تورو میزارم تو جیبم

تو که عددی نیس

حالا برو کنار بزار باد بیاد 

اومده منو تهدید میکنه 

برو اونور بابا 

با چشای گشاد و دهن باز نگاش کردم

این که تا دودیقه پیش داشت غش میکرداااا

اخمم رو حفظ کردمو 

زبون درآوردی

کارنکنی 

واست گرون تموم شه 

نیم وجبی



طول زبونت از قدت بیشتر

با عصبانیت تو چشام نگاه کردو گفت 

کوتوله خودتی 

بعدشم من از شیش ماهگی زبون درآوردم 

توام اینقد جوش نزن الان می افتی میمری 

مامانت داغ دار میشه 

الانم برو اون ور خفه کردی با این 

عطر بو گندوت 

بو پوشک بچه میده 

حرصم دراومد فکشو تو دستم گرفتم گفتم 

چی چی زر زدی توووو

هاااا

بگووو ببینم واسه کی کار میکنی

چرا با این وضع اومدی 

تو رستوران من



میگی یاپلیس خبرکنممم

محکم زد رو دستم گفت دستت بکش 

فکمو شکستی

زرشک چقد تو اعتماد به سقت بالاس

اره تو فک کن منو فرستادن تورو بکشم

بعدم زد زیرخنده

_درس بگو من حوصله مسخره بازیاتو ندارم 

_ایششششش خو حالااا یکم مراعات کن مریضم برو واسم کمپوت اناناس گیلاس گلابی 
سیب نوتلا پاستیل لواشک بخر

بعد همه چیو میگم

.......
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با چشای گشاد نگاش کردم

گفتم تو دیگه کی هسی 

مگه من نوکرتم بیمارستانم بیارمت

واست کمپوتم بخرم 

برو بچه 

دست به سینه نشست و با قیافه شیطونی گفت

حالا خود دانی

اگه میخایی بدونی

برو اینارو بخر

تا تقویت شم

همه چیو میگم  

پرویی نثارش کردمو رفتم سمت فروشگاه بیمارستان 



دختره پرو سرتق 

خدایا چه چیزای میندازی گیر من بدبخت 

چقد باید با این سرو کله بزنم

اینم که زبونش از خودش دراز تره

هههه به من میگه عطرم بوی پوشک میده

دختره .....

سفارشاتشو خریدمو رفت سمت اتاقش

اومد از دستم بگیردشون 

که دستمو 

عقب 

کشیدم گفتممم

نووووووووچ 

اول همه چیو بگوووو

بعدد



بااخم نگام کردو گفت خسیسسسسسس

_خودتی بچه 

زودی بگو 

وقت سرو کله زدن باتو رو ندارم

صورتشو برگردوند گفت 

همش بازیه

_یعنی چی 

_خو دودیقه لال شو تا بگم 

_هییییی درس حرف بزنااا

لال خودت شی بنال دیگه

_حالا خودت خیلی ادب داری اصن نمیگم

_ببین خاله سوسکه رو اعصابم رژه نرو واست بد تموم میشه 



بگوووو دیگهه

 _خاله سوسکه خودتیییییااا

چرا میخام رژه برم

بروبابا

اصن نمیگم

خدااایا این چقد زبون نفهمه چنگی توموهام کشیدم 

سعی کردو آروم شم 

و شمرده شمرده گفتم

خانم خوشکله 

میشه بگی قضیه چیه ؟؟؟

بی اعتنالبخند شیطونی زد و نوووووووووووچ کشداریییی کرد

حرصم در اومد رفتم سمتشو

شونشو 

گرفتمو محکم فشار دادم که اخش درامد



ازبین دندونای کیلک شده گفتم 

میگی یا به زووور ازت حرف بکشم

اروم مظلوم تو چشام نگاه کردو با لحن مظلوم تر گفت میگم

لبخند خبیثی رو لبام نشست

عقب کشیدم و گفتم گوش میدم........
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_همش همین بود

با ابروهای بالا رفته نگاش کردمو گفتم مطمین باشم دروغ نمیگی



چش غره ایی نثارم کرد و گفت 

اخه اعتماد به کهکشان 

چرا دروغ بگم 

اینم تمامش یه هفتس 

تا چند روز دیگم تموم میشه

شمام لطف کن به کسی نگووو

الانم خوراکیامو بده بخورم

بعدم سرمم تموم شده پرستارو بگو بیاد

_امر دیگه ایی نداری بانووو 

بگو تعارف نکن چقد تو پرویی

_پروتر ازتووووو

_اره والا من باید پیشت لنگ بندازم



زد زیرخنده 

چه ملوس میخنده توله

از خندیدنش منم خندم گرفت و خندیدم 

که پرستار با اخم اومد تا داخل وگفت

چه خبرتونه اروم تر

بعدم رفت سمت این دختره

سرم رو از تو دستش درآورد

مرخصید میتونید برید

*مهدیس*

اروم از تخت اومدم پایین 

هنوز سرم گیجی ویجی میرفت

این پسره



جلوترازمن رفت

نگاهی به ساعتم کردم

وای یکی دوساعت دیر کردم

دیدم رفت سمت ماشین خوشملش

واییی کولم کو 

خسیس خوراکیامم نداد

اگه این منو اورده بیمارستان پس کولمم با اینه

رفتم پشت سرشو

با اخم گفت 

کولم با شماست

ابروی انداخت بالا گفت اره 

بعدم در ماشینو باز کرد وگرفت سمت

بی توجه بهش 

کولمو برداشتم 



خلاف جهتش شروع کردم اومدن

که صداشو شنیدم که گفت دستم درد نکنه 

تا بیمارستان آوردمت

دستم به نشونه بروبابا بلند کردم رفتم لب خیابون تا تاکسی بگیرم........
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که دیدم این پسره جلوی پام ترمز کرد

_سوارشو ...

صورتمو برگردوندم و گفتم :نمییییخام

_من حوصله ناز کشی ندارم یباردیگه میگم سوار شو

شدی شدیااا نشدی میرمااااااا



_هه هه منت میزاری سرم همین الان برو 

بعدم بی توجه بهش چند قدم رفتم جلو 

که صداشو شنیدم که گفت

باشه خاله سوسکه 

اینطوریاس

_نه په اونطوریاس 

_په وایسا زیر پات جنگل آمازون سبز شه زبون دراز

بعدم با یه تیک آف ویژژژژژ از جلوم رد شد 

حالا من یچی گفتم 

پاهامو محکم کوبیدم زمین 

بازم شماره ماهان رو گرفتم 

مشترک مورد نظر خاموش می باشد لطفا بعد تماس بگیرد......



اههههه یه تاکسیممم نیسسس 

چقد من بدشانسم

اشکم دیگه داشت در میومد

که دیدم یکی جلوم ترمز کرد

با خوشحالی ونیش باز نگاشون کردم.....

که به بد شانس بودنم واقعا ایمان آوردم

دوتا پسره دخترنما دیدم که یکی حتی صداش از من نازک تر بود

با اون خط چشم سایه مایع من ازشون پسرونه تر بودم 

یکیشون با اون صدای مسخرش گفت 

_وایییی عسیسم چه پسمل مامانی

میایی بریم عشق حال 

یعنی دلم میخاست سرمو بزنم به تیر برق 

_جیجل میجلی زبونتو موش خورده 

اوخی حیف شد من میخاستم بخورمش



بعدم جفتشون به حرف مسخرشون خندیدن

_اوه پسر جواب بده دیگه میخام یه سکس سه نفره تجربه کنم اونم این که هرسه تامون 
گی هستیم

چندوقت تو فانتزیشم...

از حرفش چشام دراومد ولی نمیدونم چرا لال شدمو دارم عین مونگلا نگاشون میکنم

هردوتا از ماشین پیاده شدن اومدن سمتم 

واااا حالا چیکا کنم 

در برم بهتره

اومدم از دستشون دربرم که دیدم این پسره ساتین با قیافه ایی که داشت میمرد از 

خنده اومد سمتمون

با صدای که خنده توش موج میزد گفت:

ببخشید مشکلی پیش اومده

بعد سمت من برگشت گفت تو هنوز نرفتی ....

بیا بریم میرسونمت



خوشحال با نیش باز اومدم که رد شم از کنار شون

که شلوار قرمزه

کولمو کشیدو سمت ساتین برگشت و گفت

این به ما قول یه سکس داده 

توام اگه بخایی میتونی بیایی

به شرطی که گی باشی

حالا موافقی

از حرفش سرمو یهو سمتش چرخوندم 

که داد همه مهرهای گردنم دراومد

با تعجب گفتم 

من شکر با دوز اضافه خوردم که بع شما قول دادم

چرا حرف درمیاری 

ول کن کولمو

بعدم کولمو کشیدم از دستش بیرون

که صدای ساتین شنیدم که گفت

برید پی کارتون 



وگرنه زنگ میزنم ١١٠

حتما اونجارم دوس دارید

وقتی دید خیلی جدیه

یه چندتا فوحش آب دار نثار ساتین کردنو

از کنارش ردشدن

من چه زود با این دختر عمه شدم هی ساتین ساتین میکنم

انگاربیس چاری بغلشم

از حرفم خندم گرفت  که سرمو تکون دادم

که دیدم عین پاندای گشتی گیر نگام میکنه

_هاااااا چیه طلب داری ازمن 

_یعنی تو درس حرف زدن بلد نیستی 

_نوچ بلد نیستم

سری تکون داد و یهو با خنده که داشت ریسه میرفت گفت



وای فکرشو کن

به هزار امید و آرزو میبردنت 

بعد به جای یه چی دیگه یه چیه دیگه میدیدن

چه میخورد تو فازشوووون

_هرهرهرهر رو کره مریخ بخندی بی مزه 

نمیدونم کی بهت گفته تو بانمکی 
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_اخه من بهت چه هیزم تری فروختم که اینقد ضایعم میکنی

_پس قبول داری که ضایعت میکنم



_نه

_هرهر خوشمزه

_مگه تستم کردی که میگی خوشمزم

حرصممم دراومد با کوله محکم زدم تو سینش و بی ادبی نثارش کردم

و خلاف جهتش اومدم

با خنده اومد سمتم دستم گرفت کشیدو گفت خاااا حالا باز قهرنکن

یکی دیگه بیاد

باز دردسر جدید درس کنی

_دردسر خودتی خودم میتونم برم ولم کن 

_خنگول گفتم دردسر درستی کنی نه این که تو دردسری



_خنگولممم خودتییی

_باشه منم هستم توام هستی

ولی تو دوزت بیشتره

_چش غره ایی نثارش کردمو صورتمو برگردوندم وگفتم 

جواب ابلهان خاموشیست ....

با خنده گفت جواب پیدا نکردی که اینجوری میگی

جوابشو ندادم و بی توجه بهش وایسادم

رفت سمت ماشینش و روشن کرد

و گفت باز چیشد

سوارشو بچه به اندازه کافی وقتمو گرفتی امروز



_نمیخام

_لج نکن تاکسی این اطراف زیاد نمیاد بیا تا یه جایی می رسونمت

حوصله وایسادنم نداشتم 

درو باز کردمو جلو نشستم

بی توجه به من دستش رفت سمت بخش ماشین 

یکم باهاش ور رفت و ی آهنگ از آصف آریا گذاشت

و ماشینو راه انداخت

ولی عجب ماشین خفنیه جون میده بری باهاش دم مدرسه 

سعی میکردم ضایع بازی درنیارم واسه همین بی خیال گوشیمو در آوردم

وصفحش روشن کردم که صداشو شنیدم که گفت

عکس خودته!!!

_چی؟



به گوشیم اشاره کرد و گفت

_میگم بک گراند عکس خودت

سری تکون دادم که گفت اها

_اسمت چیه؟؟!

_اسم کی ؟

_اسم من خو خنگول منظورم باتوه اسمت چیه 

_خنگول خودتیاااا بعدشم بهت ربطی نداره

 _خیلی بی ادبی علاوه بر بی ادبی  پرو زبون درازم هستی

_چیز جدید بگو تکراریه 

چش غره ایی نثارم کرد



دیدم داره میره سمت رستوران

چیزی نگفتم 

اونم دیگه حرفی نزد

که گوشیش زنگ خورد

عکس یه دختر١٨_١٩

بود که نوشته بود سانی

گوشیش جواب دادو گذاشت رو اسپیکر

_ها چی میگی سانی 

_ها زهرمار سانی و درد

هروقت میگی سانی یاد سان استار می افتم

کدوم گوری هستی

چرا نیومدی خونه 

_سر گورتو به توچه مگه مفتشی بچه پرو

_اره مفتشم ماشین مامان خرابه تا یه ساعت دیگه بیاخونه تا منو ببر کلاس



_برو بابا مگه من راننده شخصیتم 

_اره زود میایی بای 

بعدم قطع کرد

ابروهام انداختم بالا و زدم زیر خنده 

وگفتم 

همینجا نگه دار خودم میرم برو که احضارت کردن

چپ چپ نگام کرد

و دم رستوران نگه داشت

وگفت بابت بیمارستان رسوندنت دستم درد نکنه
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_وظیفه انسان دوستیت بوده

_حقا پرویی

_همینی که هس 

دست گیره رو کشیدمو پیاده شدم

همونجور که کولمو رو دوشم

درس میکردم گفتم

مرسی بابت همه چی 

بااین که وظیفت بود

تک خنده ایی کرد و گفت نه بابا توام میتونی با ادب شی

_زن بابا نه په فقط تومیتونی

_خو معلومه که فقط من میتونم 



چش غره ایی بهش رفتم که چشمکی زد

و با یه تیک آف از کنارم رد شد

وارد رستوران شدم.........

*ساتین*

عجب دختر سرتق و تخسیه

ازش خیلی خوشم اومد

علاوه براین که زبون تیزی داره

ولی خیلی بانمکه هم قیافش هم لحن حرف زدنش 

یه نفس عمیق کشیدم که بوی عطرش تو دماغم پیچید

با لذت چندتا نفس دیگه کشیدم

چه بوی خوبیه بوی گل یاسه

حتی وقتی روش خم شدم

این بو با عطر تنش مخلوط شده بود یه بوی عالی میداد

از اون همه نزدیکیم بهش الان بدنم گر گرفت

بوشو هنوز حس میکردم



عجیب بوش تحریک کنندس 

تو حالو هوای خودم بودم که گوشیم زنگ خورد

دیدم سانیه

تا اومدم بردارم قطع شد

ولی از رو نرفت که بازم 

زنگ زد 

_ها چیه سانی

_کجاییی دیگه دیرم شدددد 

_به من چه برو آژانس بگیر کلی کار دارم

_ساتتتتتتتین 

_زهرمار 

کار دارم بای.......

ماشینو یه گوشه پارک کردمو رفتم تو لیست مخاطبام



حالم بد بود....

به کدومشون زنگ بزنم حالااا....

آیدا

مهدیه

رها

غزل

ریحانه

گیتی

یلدا

.

.

.

.

پوفی از کلافگی کشیدم شماره نسترن رو گرفتم 

بعد چندتا بوق جواب داد و گفت



جووووووووووون دل 

_علیک 

_سلام هانی من چطور مطوری 

_حالم خوب نیس نسترن

_جووووووون باز زدی بالاااااا

_اره.....کجایی حالااااا

_خونم...تو کجایی

_تو خونه باشی مگه میشه اطراف خیابون فرشته

_خخخ دیگه امروز شده وایسا ده مین دیگه بیا دنبالم

_اوکیییی.....

تلفن روقطع کردم سرمو گذاشتم رو فرمون 



تا نسترن زنگ بزنه

نسترن یه دختر ٢۵ساله اس که مامان باباش اون ور آبن 

واین اینجا تنهاس 

سکس واسش یه تفریحه 

مثل من که واسم تفریحه.....
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با  زنگ خوردن گوشیم سرمو از رو فرمون بلند کردم

به گوشیم نگاهی انداختم 

که دیدم نسترنه

_اماده شدی!!

_اره اره بیا به این آدرس.....



_اوکی

گوشی قطع کردمو پرتش کردم رو صندلی

به آدرسی که گفت رفتم 

که دیدم یه دختر

سرتا پا سفید 

(مگه عقدشه)

داره میاد سمتم یکم با دقت تر نگاه کردم که دیدم نسترنه

اومد

در باز کردو زرتی نشست تو ماشین

که دادم دراومددددد

هووووووی نسترن پاشو گوشیمو ترکوندی 

با چشای گرد گفت چییی

گوشیم زیرته 

پاشو ببینم



هنوز عین مونگلا نگام میکرد

که صدای زنگ گوشیم بلند

نسترن ازجاش پرید

ورفت پایین 

گوشیمو برداشتم 

که دیدم سانیه 

ریجیکت کردمو

گذاشتمش سایلنت

هنوز داشت منگولی نگام میکرد

که تک خنده ایی کردمو 

گفتم سوار شو بابا

تو دیگه چقد خنگی 

بی معطلی نشست و گفت گوشیت زیر من چیگار میکرد

_چیکارش داری داشت حال میکرد اون زیر

بلند خندید و دستش گذاشت رو پام



_خو چه خبرا چیکار میکنی

_هیچی رستوران و دانشگاه با همینا گیرم.....

_رستوران؟؟؟

_اره رستوران بابا که چند وقتی که بابا نیس مدیریتش بامنه

_اوها همون رستوران معروفه دیگه 

_اره 

_چندباری رفتم فوق العادس

_اهووووم

دستشو رو پام حرکت میداد و با عث میشد 

حالم بدتر شه



دستم رو دستش گذاشتم 

که دستم  

گذاشت

رو سینه هاش

دستم تو یقه اش کردمو

نوکشو محکم فشار دادم

که اهی عمیق کشید

همه دکمه های مانتوش 

باز کرد

و

سوتینش داد بالا

که سینه های برنز و بزرگ پروتزیش دیدم

محکم

تو مشتم فشارش دادم که اه دیگه  ایی کشید

دستم نوازش وار

از

بالاتا نافش کشیدم



دستمو گذاشتم رو شلوارش

و از رو شلوار شروع کردم به مالیدن

اه های پشت سرش داشت تحریک ترم میکرد

خودش

داشت سینه هاشو میمالید

دستم یهویی 

تو شلوارش 

کردمو فشاری بهش دادم 

که جیغ 

خفه ایی کشید

دستم تند تند حرکت میدادم

_واییییی تند تر تند تر ساتین 

اییییییی

اه 

تنددددتر.....



ماشینو بردم تو یه کوچه خلوت قفل مرکزی و زدم

صندلی و فرمون بردم عقب تر تا جا بیشتر شه.........

وبعد......
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سمتش برگشتم که لباش فوری رو لبام گذاشت

وشروع کرد به میک زدن

اول لب بالایی بعد پایینی

زبونشو به زبونم 

میزد

دستم به ک.ص.ش

رسوندم 



فشاری بهش دادم

که اهش 

تو لبام خفه شد

لبام رو گردنش حرکت دادم

شروع کردم میک زدن

اه های پشت سرهمش داشت دیونم میکرد

سینه هاشو 

محکم بهم مالیدم

و نوکش گازی گرفتم

شلوارشو تو یه حرکت کشید پایین

دستم از بالا تا پایین روش کشیدم

چندتا ضربه به روناش زدم

زیپ شلوارمو باز کردم

یکم آوردمش پاایین



نسترن اومد سمتو پاهاش از هم١٨٠درجه باز کردو

روش یهو نشست 

که جیغش دراومد

شروع کردم سینه هاشو مالیدن

زبون زدن

تند تند بالا پایین میشدو 

چیزی به ارضا شدنش نمونده بود

که نوک سینه شو محکم گاز گرفتم 

یهو لرزید روم خودش انداخت

ولی من هنوز ارضا

نشده بودم

سرعت تلمبه هارو بیشتر کردم

تند تند تلمبه میزدم

که حس کردم آبم داره میاد از توش بیرون کشیدمو دستمالو گذاشتم روش

نسترن بی حال از روش پاشدوخودش پرت کرد رو صندلی و شروع کرد خودشو تمیز 



کردن. 
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بی حال ماشینو به حرکت درآوردم

که نسترن گفت خییییلی حاااال داد

ولی کم بود 

تک خنده ایی کردمو گفتم پس بزن بریم خونم

خندید و چشمکی زد

فرمون رو سمت خونه 

چرخوندم

بخش رو روشن کردم

به گوشیم نگاهی انداختم که مامان ٤٣بار 



و سانی ٧٩بار زنگ زده بودن

اوه اوه چه خبرههه

چه مهم شدممممماااا

شماره مامانو گرفتم 

که صدای جیغ جیغش بلند

شد...

_سااااااااتین کجاااااییی چرا هرچی زنگ میزنم بر نمیداری

اخه من از دستت چیکار کنم

تو کجاییی

رستورانم نبوووودی

چرا حرف نمیزنی

واییی خدا مردمم پسر دارن من دست بیل

چرا حرف نمیزنیییی هااااا 

چند دیقع ایی مکث کرد اروم گفت الوووو

ساتین



لبامو تو دهنم کردمو گفتم :جانم 

تموم شد !!!

_چیی؟؟

_جیغ جیغاتون

_زهرمار 

اصن کجایی؟؟؟؟

چرا گوشیتو جواب نمیدادی دلم هزار راه رفت !!؟

_با دوستمم

گوشیمم سایلنت بوده 

بعدشم مامان مگه من بچه دوسالمه که هی زنگ میزنی 

کجایی

چیکار میکنی

اهههه



_خو نگرانت بودم برو بهت خوش بگذره 

بعدم تق قطع کرد....

اووووف خدایا 

قهر کرد 

با کلافگی گوشیو رو داشبورد پرت کردم .......

که دیدم نسترن با گوشیش ور میره

بی توجه بهش دستم گذاشتم رو لبم 

من اصن دوس ندارم مامانم از دستم ناراحت شه 

ولی الان شد

مگه از دلش دربیارم......

ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو 

پیاده شدم

نسترن زودتر ازمن رفت سمت آسانسور



نگهبان سلامی کرد که سرمو تکون دادم

وارد آسانسور شدیم 

که نسترن گفت 

من عاشق خونتم

ویوش عالیههه

با خنده گفتم میدونم

با عشوه کرکسی صورتشو برگردوند

گفت

ایششش یه قابل نداره میگفتی دیگه

_چرا میگفتم

صورتشو برگردوند مثلا قهر کرد 

منم بی توجه بهش گوشیمو برداشتم 



ورفتم تو اینستا....
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با وایسادن آسانسور پیاده شدیم

درخونه رو باز کردمو 

رفتم عقب 

نسترن وارد خونه شد

بی توجه بهش 

رفتم سمت آشپزخونه 

حسابی گشنم بود

زنگ زدم فست فودی

دوتا پیتزا مخلوط

سیب زمینی سرخ کرده



مرغ سوخاری 

گراتن 

سفارش دادم

که نسترن گفت

ازمنم نظری میپرسیدی بد نبود

تک خنده ایی کردمو گفتم من تو نداریم که

مانتوش درآورد و پرتش کرد رو مبل 

و کنترل برداشت 

و تی وی رو روشن 

کرد 

که رو یکی از شبکه های سکسی بود 

با خنده گفت 

تنها تنها 

حال میکنی



خندیمو

چیزی نگفتم 

رفتم سمت اتاقم 

لباسام با یه شلوارک عوض 

کردم

لباسارو رو تخت پرت کردم

رفتم پایین 

نسترن سفارش هارو گرفته بود 

و داشت میچید رو میز

به سرعت پریدم سمت میزو حالا نخور کی بخورم

کش و قوسی به خودم دادم 

چه چسبید

نسترن با دهن باز نگام کرد 

نگاهی به پیتزاش انداختم که فقط دو تیکش و خورده بود



اونم با چه عشوه ایی 

هی دستمال رو لبش میکشید

اصن از کساییی که با ناز غذا میخورن خوشم نمیاد 

مگه میخان بگیرنت که اینقد عشوه میایی

_همشووووون خوردی یعنی 

_په چی 

بعدم بازوم بهش نشون دادم گفتم

په این عضله ها از کجان

نگاهی به هیکلم انداخت گفت

هیکلت فوق العاده رو فرمه

با این که سیکس پک نداری

ولی خیلی خوشتیپی

مغرورانه نگاش کردمو گفتم میدونم چیز جدید بگو



ههه چیز جدید بگو تیکه کلام اون خاله سوسکه بود

با یاد آوری بهش لبخندی رو لبام اومد

عجب دختر سرتقی بود واسش نقشه ها دارمممممم... 

*مهدیس*

اخیشششش بالاخره امروزم تموم شد 

فقط چند روز دیگه مونده....

با اومدن ماهان

رفتم سمتش

با ماشین امیر اومده بود دنبالم

دررو باز کردمو سلامی کردم بهش

که جوابمو داد

من ماهانم چند وقتیه خیلی باهم سرد شدیم

شاید چون قبلا همش باهم آتیش میسوزندیم 



وچند روزیه ازهم دوریم 

همین باعث سردی جفتمون شده

با خستگی چشامو بستم

که ماهان گفت 

یادت نره مانتوت وشالتو بپوشی 

اروم چشامو باز کردمو باشه ایی گفتم بازم بستم

امروز فوق العاده خسته شدم

با یاد آوری امروز یاد ماهان افتادم که گوشیش خاموش بود

یهو تو جام پریدم گفتم

راستی راستی 

امروز چرا خاموش بود گوشیت

با بیخیالی شونه ایی انداخت بالا گفت

خواب بودم خاموشش کردم

حرصم دراومد

محکم زدم تو سرش



که دستشو 

گذاشت رو سرشو 

گفت مگه مریضی روانی 

چرا میزنی

_دلم خواست من بدبخت باید هیییی حرص میخوردم

که اقا چرا خاموشه

شازدم گرفته خوابیده

واقعا که....

مگه قرار نبود بیایی دنبالم 

_هیس بابا حالا چیشده انگار 

بعدش مگه من رانندتم هی بیارمت هی ببرمت

 _ببخشیدا چندبار منو بردی که منت سرم میزاری 

بعدشم داداش گلم 

وظیفته

_چه وظیفه چندشی



چندش خودتی عبضی

_مگه من باتو بودم

_نه په با عمه کتی بودی

_از کجا معلوم شاید با اون بودم

_زهرخر ماهان رو اعصابم راه نرو میزنم چپ راستت میکنماااا

_اووووه بابا خشن نکشیمونی

_ماااااهان

خستم حوصلع کل کل ندارم وگرنه پوزتومیزدم زمین

_زارت هیچکی نه و توووو

_مااااااهان منووو مسخره نکن میزنمتاااا

_باشه باشه من تسلیم



عین زنجیریاس

_عبضییییی زنجیرییی خووودتییی

_باشه بابا من زنجیییریییی

تو فقط گریه نکن

_مااااهان

_باشه باشه

چش غره ایی بهش رفتمو تو یه حرکت

پریدم سمتشو موهاشو ازته کشیدم

که......
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که دادش دراومد مچ دستم محکم گاز گرفت

با جیغ گفتممم وللل کن دستمووو

چون دستم تو دهنش بود نا مفهوم گفت تو ول کن تا ول کنم

_نوووووچ اول تو ول کن بعد من

ابرویی بالا انداخت و نوووووچ کشداری گفت

اول تووووو

_هه هه زرنگ حتماااا 

اول تووو

_نوچ تو

_نوچ تو 

_نوچ تو 

_نوووچ توووووو



_اصن باهم ول میکنی قبوله

_اره اره

پس

یک

دو 

سه

موهاشو ول کردم

واونم دستمو 

ول کرد

چپ چپ نگاهش کردم

که چش غره ایی بهم رفت و

گفت به کشتنمون داده بوذی

حالا تو میمردی چیزی نمیشد

ماشین امیر خورد میشد

چی جوابشووو



میدادم

چشامو تو کاسه چرخوندم 

وگفتم

تقصیر خودت بوووود به من

چههه....

 _ ههه از رو نری یه وقتاااا

_مطمین باش نمیرممم

_پرووووو

_خودتی

چپ چپ نگام کردو صدای بخش رووو برد بالاا

منم صورتمو برگردوندم به بیرون خیره شدم.....

*ساتین*



رو کاناپه لم داده بودم

که نسترن رو خمار دیدم

با لبخند رو لبهاش 

خیره من شده بود

همنطور بهش زل زدم

که با یه حرکت

از رو مبل بلند شد

و رو پام نشست

ولباشو قفل لبام کرد

با ولع همراهیش میکردم

نمیدونم که وقت کرد لباسشو 

دربیاره 

چون لباسی تنش نبود

مردونگیم حسابی متورم شده بود

کم کم ازم جدا شدو جلوم زانو زد

از رو شلوارک شروع کرد

مالیدنش



اه های مردونم رو تو گلوم خفه میکردم...

اروم اروم شلوارک و شورتمو پایین کشید

و

آلت شق شدمو تو دستش گرفت

بوسه ایی روش نشوند

و شروع 

کرد روشو زبون زدن

اینقد اینکارو ادامه داد

که دیگه نفس نفس میزدم

_جوووون جنده همششششو بخوز

همشو تو دهنش کردم

ولی چون کلفت دراز بود

جانمیشد

دست انداختم دور سینه هاشو

نوکشون رو گرفتم 

فشار دادم



هر از گاهی سرشو بلند میکردو

ازم

لب میگرفت.......
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حسابی که واسم خورد بلند شد و پشت بهم خم شد

وقمبل کرد

که جووووون 

کشداری

 گفتم 

دو طرف پاهشو باز کردم

نشوندمش



رو آلتم

خودشو بالا پایین میکردو

گردنم 

میخورد

منم سینه هاشو

 میمالیدم

اه های از سر لذتمون

 باهم قاطی شده بود

صدای شلپ شلپ 

تلمبه هام 

همه اتاق رو گرفته بود

چیزی تا ارضا 

شدنمون 

نمونده



که سرعت تلمبه هامو

 بیشتر کردم

و با یه حرکت بیرون 

کشیدم

و با اه غلیظی 

همشو رو 

شکمو سینه هاش

 خالی کردم

دستمالی از رو میز 

برداشتم 

وخودمو تمیز کردم.........

.  
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*مهدیس*

بالاخره این هفته پراز تنشم تموم شدو

امروز اخرین روز کاریم

با شادی به ساعتم نگاه کردم تا دوساعت دیگه ساعت کاریم تموم میشد 

رفتم تو اشپزخونه 

تا سفارشارو تحویل بگیرم

که این پسره رو دیدم

در اتاقش یکم باز بود

داشت با یه دختره دعوا میکرده

یکم رفتم جلوتر تا قیافه دختره رو ببینم 

دماغمو چین دادم و لبام جمع کردم

چه بد سلیقستا  

دختره عین زامبی میمونه



با اون همه آرایش عین دراکولا شده

خودمو به در چسبوندم تا صداشون بهتر بشنوم 

_واییی عشقم تو چطوری میتونی ازمن دست برداری 

مگه قرار نبود هروقت من ازت خسته شدم کات کنیم

من بدون تو نمیتووونمممم

بهار بی تو پاییز میشه

خواهش میکنم 

ترکم نکن

اوووووق چندش 

اخ این خوناشام چی داره که اینقد التماسش 

میکنی 

صدای ساتین یکم نا واضح شد 

بیشتر به در چسبیدم

که یهو 

در باز شد



و من با صورت رفتم تو دیوار بتنی

اخ اخ سرم درد گرفت اییییی دمااااغممم

اخ اخ 

دستمو گذاشتم رو دیوار تا ازش جداشم

که حس کردم

چقد این دیوار بوی پوشک بچه میده

دماغم چینی دادم گفتم اهههه بوی پوشک بچه میده اوووق

میگی بچه اسهال بوده 

ایششش 

چشامو باز کردم که یه متن انگلیسی جلوم دیدم

یه قدم رفتم عقب 

و سرمو گرفتم بالا

اووووه قدوووو برم

عجب 

قدیییی داره



چشامو ریز کردم و با دقت نگاش کردم 

ههههههه

اینکه 

اینهههه
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دیدم دست به سینه با اخم نگام میکنه 

اب دهنمو قورت دادمو

سلام کردم

که گفت 

اینجا چیکااااار میکردی

لبامو تو دهنم جمع کردم



اوووف 

حالا چی بگمم

لبخند الکی زدم گفتم اوم چیز خوبید شما

برگشتم طرف زامبیه 

وایییییی

چه مادمازل زیباییی

دستمو 

سمتش دراز کردمو 

بهش دست دادم

با خوشحالی دستم 

فشار داد و

گفت

افتخار آشنایی با کیو دارممم

_ماهان هستم اوچیکتون

لبامو جمع کردم تا خندم نگیره 



برگشتم سمت 

ساتین گفت

حیف نیس 

همچین ملکه ایی رو از 

دست بدید

تا حالا دختر به زیبایی 

ایشون ندیدم

فوق العاده زیبان

و علاوه بر زیبایی

خوش رو و خوش اخلاق 

واقعا میخایید همچین جواهری از دست بدی

ساتین لباشو جوید و لب زد 

یه بلایی سرت بیارم

تک خنده ایی 

کردمو

گفتم خوشبخت شید 



من برم 

کار دارم

از خلوتتون استفاده کنید 

بای
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از اتاق زدم بیروووون 

نتونستم جلو خندمو بگیرممم

حالا نخند کی بخند

برگشتم 

پشت سرمو نگاه کردم

که دیدم

این دختر داره لبای 



ساتین رو میبوسه

ساتین 

چش غره ایی بهم رفتو

دستشو تهدید وار تکون داد

سرمو با خنده تکون دادمو با چش ابرو به دختره

اشاره کردم

که اخماش

توام رفت

ازبوسیدنشون یه حسی بهم دست داد

تا حالا

از اینقد نزدیک ندیده بودم

بس که ندید بدیدم

چهار چشمی بهشون 

زل زدم

و شروع کردم



تحلیل و برسی کردنشون

چه وارده دختره به دستاش نگاه کزدم که جوری داشت 

تنشو لمس 

میکرد

حالا ساتینم 

چشماشو بسته بود

و باهاش همراهی میکرد

ای کاش من جای این دختره بودم

چشام از بهت تعجب دراومد

یه قدم 

رفتم عقب 

ومحکم سرمو  تکون داد

نه نه نه این چه فکراییی که من میکنم

خودمو پرت کردم

تو سرویس



نفس 

نفس 

میزدم

اب دهنمو قورت

دادم

و با کلافگی

تو موهام چنگی زدم

اههههه

این چه حس مسخره ایی بود

چشامو بستم

که قیافه ساتین 

با اون چشای زیتونیش جلوم نقش بست

سرمو محکم تکون دادم

و با حرص از سرویس 

اومدم بیروووون
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از سرویس با کلافگی اومدم بیرون که حس کردم

دستم از جا داره کنده میشه

با تعجب به دستم نگاه کردم

که دیدم

ساتین محکم

گرفتدش

داره میکشه

تا به خودم بیام

پرتم کرد 

تو اتاق کارشو

درو



بست

وعصبانیت سمتم اومد که ازترس عقب عقب رفتم 

شروع کرد

به حرف زدن

از بین دندونای 

کلیک شدش 

گفت 

این چه کاری بود که کردییییی

هاااااا

من به بدبختی داشتم اینو از سرممم

باز میکردم

تو گند زدی 

تو همه چی

باید

تاوانشو بدی

اخه دختره احمقققق



کی بهت گفت تو حرف بزنی 

که عین قاشق نشسته 

هرجا پیدات 

میشه

با عصبانیت سمت حمله کرد

که از زیر دستش با خنده فرار کردم

با حرص گفت میخندییی

وایسا ببینم 

با صدای بلند خندیدمو پریدم رو مبل 

حالا من بدو اون دنبالم

هی تهدید میکردو

من با خنده جوابشو میدادم

ظرف شکلاتو برداشتم 

اون اونطرف میز بود

من این طرف

با حرص 



گفت اگه جرعت داری وایسااا

یه بلایی سرت بیارممم

بلند زدم زیر خنده 

وشکلاتی سمتش 

پرت 

کردمو گفتم ارزو بر جوانان عیب نیست

جرعت دارم ولی واینمیسدم

با سرعت اومد

سمت

که جیغ زدمو 

ظرف شیشه ایی 

شکلات رو پرت کردم 

سمتش 

که دقیق خورد 

تو صورتشو شکست

با دستش صورتشو 



پوشند

و اخ گفتی

باتعجب

به تیکه های شکسته ظرف نگاه کردم

اروم اسمشو صدا کردم

ساتین 

که..........
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دستشو از رو صورتش برداشت 

با تعجب نگام کرد

از وضع صورتش هیننننننن

بلندی کشیدمو دستمو گذاشتم جلوم دهنم



ناباور سمتش رفت 

واییییی خداااا ببخشید اصن نمیخاستم اینجوری شه 

اخ ببخشید 

من منظوری نداشتممم

از گونه اش تا لبش و چونه اشو بریده بود

بی اراده دستشو گرفتمو 

رو مبل نشوندمش

خودم دویدم سمت 

سرویس

جهبه کمک های اولیه رو برداشتم 

رفتم سمتش

چهارزانو رو مبل نشستم 

برگشتم سمتش 

یکی از زانوهام رو پاش 

بود 

صورتشو سمت خودم برگردوندم

بادستمال تمیز



رد خون رو پاک کردم

همونجور ادامه دادم 

اینقد لبام جویدم که طعم خون رو تو دهنم حس کردم

عذاب وجدان داشتم

نباید این کارو میکردم

بعد از این که تموم شد

تو همون حالت سرمو انداختم پایین و گفتم

ببخشید من من اصن نمیخاستم ...

راستش 

فقط میتونم بگم ببخشید 

بعدم شروع کردم لبام جویدن 

و با ناخونام ور رفتن 

ساتین تک خنده ایی کردو گفت

تو ببخشیدم بلدی

چه دختر با ادبی 



اخمی کردم اومدم پاشم که مچ دستم گرفت و منو نشوند سرجام 

چونمو گرفت و لبمو ازبین دندونم ازاد کرد و گفت

تمومشون کردی بس که گاز گرفتی 

ولش کن

از برخورد  دستش بهم 

یه حسی بهم دست داد

نمیدونم 

چرا اینجوری شدم

تمام تنم گر گرفته بود و فک میکردم تو اتیش کوره پزیم 

تو چشمای خوشکلش نگاه کردم

واییی لامصب عجب چشمایی 

داره

چقد از نزدیک خوشکلتره با اون مژه های بلندش 

خدا چی خلق کرده

نگام به زخم صورتش افتاد 

خود به خود اخمام توهم رفت



و با پشیمونی گفتم

با صورتت چیکار کردم 

ببخشید 

اصن فکرشو نمیکردم اینجوری شه

تک خنده ایی کرد تیکه داد به مبل 

گفت فدا سرت وروجک اتفاقه دیگه خانم کوچولو توام دیگه خودت اینقد ناراحت نکن

سری تکون دادمو اومد پاشم که مچ دستمو گرفت و سمت خودش کشوند 

که نزدیک بود روش بی افتم گفت

کجااا میری

_میرم اشپزخونه سراشپز ببینه نیستم دخلمو میاره

اخماش توام رفت و گفت غلط کرده عوضی 

بعدم مجبورم کرد کنار ش بشینم

........
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واااااا بزار برمممم

_کجا بری؟

_اشپزخونه دیگه....

_لازم نکرده بشین حرف میزنیم

_نه اخه سراشپز ببینه نیستم بد میشه واسم 

_اون با من ......دیگه چیییی!!؟

دست به سینه با اخم نشستم 



کع خندید و گفت اخماشوووو

صورتمو برگردوندم 

که با دستش صورتمو سمت خودش برگردوند

گفت حالا چرا قهر کردی دلیلش چیه خاله سوسکه

اخمام بیشتر توام رفت و گفتم خاله سوسکه خودتیااااا

با خنده گفت تو بیشتر بهش میخوری 

چپ چپ نگاش کردم که زد رو نوک دماغم گفت

اینجوری کسی رو نگاه نکن  

اونم منو 

وگرنه یه لقمه چپت میکنه

بس که خوردنی میشی 

اخمام بیشتر توام رفتو با حرص اومدم پاشم 



که گفت

باشه اصن من اشتباه کردم بشین بابا قهر نکن

_نمیخااااااام 

_اوه عصبی شدیاااا ببخشید خوب شد حالا
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با اخم باز نشستم سرجام

ای بابا بشین پاشو 

راه انداختم 

باخنده دستمو تو دستش گرفت که اومدم بکشم

که محکم تر گرفتشون



با سر انگشتام باز میکرد 

وگفت

من بهت شک کرده بودممم

با ابروهای بالا رفته نگاش کردم که ادامه داد

از قدو هیکلت 

از رفتارت 

از دستات و ناخونای بلندت 

همش دخترونه بود

فک میکردم یا دختری یا دوجنسه 

زدم زیر خنده و گفتم مرسی واقعااااا

_قابلی نداشتا

_خیلی پرویی

_میدونم چیز جدید بگو



_ههههههه

چشمکی زد و گفت راستی 

اسمت و نگفتی

_چرا بگم خووو

اخماشو توهم رفتو دستمو ول کرد به روبه روخیره شد و گفت اصن نگو 

سمتش خم شدم وبا خنده گفتم 

حالااا تو قهر کردیییی

اصن نگام نکرد که گفتم خیلی خوب بابا 

اسمم مهدیسه ١٧سالمه 

تو چندسالته

اصن بهم توجهی نکرد که لباسشو کشیدم و گفتم

ای بابا 



واقعا قهر کردی

من که چیزییی نگفتممم

پووووفی از سر کلافگی کشیدممم

و گفتم 

اصن به درک قهر باش 

ایششش

خودمم صورتمو برگردوندم

چند دیقه تو همون حالت نشستم 

که دیدم نمیتونم 

تحمل کنم

و اروم گفتم 

اووووف 

باشه ببخشید 

که بد حرف زدم پوزش میطلبم 

قرباااان

خوب شد!؟؟



حالا اشتی

بازم بهم بی توجهی کرد

که لجم دراومد.  ..
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اومدم کلی فوحشششش بارش کنم  وبرم

که بلند زد زیرخنده

با تعجب نگاش میکردم

وا خل شد پسرمردم

که گفت

واییی

فقط  وقتی که حرصصصص میخوری



واییی خداااا

چه بامزه میشه قیافت

باز هرهر خندید 

حرصم دراوند 

رو به روش وایسادمو 

محکم کوبیدم

تو ساق پاش

که اخ اوخش در اومد

_حقتتت بوووود منو اسکول میکنی

حقته طوری بزنمت مامانت نشناستت

_وایییی ترسیدم خانم کوچولو 

از جاش پاشدو 

رو به رو وایساد 

و

گفت الان بزن



به قد بلند شد که من فقط تا قفسه سینش میرسیدم نگاه کردم

هیکلم

که ربعش میشد

عین فیل فنجون بودیم

لبامو غنچه کردمو

مظلومانه نگاش کردمو

گفتم

اوم چیز من برم خدافظ 

باخنده مچ دستم گرفتو

سمت خودش کشید

سینه به سینه اش وایسادم

خم شد تو صورتمو 

گفت کجاااااا

تو که قرار بود بزنی منووو

مظلومانه تر نگاش کردمو لبامو غنچه تر کردم با لحن مظلوم ولی شیطونی



و گفتم

الانم میتونممم ولی وقت ندارم

داشت یجوری نگام میکرد از نگاش تنم گرم شد

وگر گرفتم

خیلی معذب شدم اومدم بحث عوض کنم

که با کلافگی دستی تو موهاش کشید

پوفی کرد

خودشو رو مبل کردو گفت یه لیوان اب سرد بهش 

بدم رفتم سمت پارچ اب 

واسش اب ریختم 

رفتم سمتشو ابو گرفتم سمتش 

ابو گرفت

گفت بشینم

نشستم که گفت............
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_چی میخاستی بهم بگی بگو دیگه ...

_چی هااا 

_وا چته تووو نمیگی برم 

_کلافه تو موهاش چنگی زد وگفت برو 

وا پسره خله واقعا

وایی به ساعتم نگاهی انداختم

و سمت اشپزخونه رفتم......

*ساتین*



با کلافگی تو موهام چنگی زدم 

نمیدونم چه مرگم شده

کلا 

من فقط چند باره که بااین دختره تماس دارم 

ولی واسم تازگی داره یه حس خاصی بهش دارم 

عین یه چی باارزش 

اخه تو چی داری بچه که اینقد فکرمو به خودت مشغول میکنی...

خیلیم زبون درازه ولییی خوبه حداقل یکی به جز سانی پیدا شد که جلوم کم نیاره 

جوابمو بده

اسمشو گفت چیه ؟؟؟؟

تندیس 

تندیسم مگه اسمه 

 

چه عجیب غریب



دستم رو چشام گذاشتم 

که قیافش

با اون لبای غنچه اومد جلو چشام 

اون لبای 

صورتی کوچولوش 

دلم میخاد طعمشون بچشم 

وای خدا 

اون چشای تیره خوشکلش

قیافش عجیب شبیه گربه های ملوس 

شده بود

که دلت میخاست 

طوری تو بغلت بچلونیش 

کع صدای استخوناش بلند شه 

پوفی کشیدم

چشامم باز کردم

اههه من چم شده



از اتاق زدم بیرون

که دیدم 

همه دارن کم کم میرن

اوه نگاهی به ساعتم کردم ده نیم بود 

از رستوران اومدم بیرون 

لگدی به سنگ ریزه های جلو پام زدم

دستام 

 تو جیب شلوارم فرو کردم 

نگاهی به اسمون انداختم

رفتم سمت ماشین که چشمم به خاله سوسکه افتاد....
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با چشای ریز شده نگاه کردم

این پسره کیه باهاش

نشست جلو اونم سوار شدو حرکت کرد

بی اراده رفتم سمت ماشین 

روشن کردمو

رفتم

پشت سرشووون

از چهاراه اولی رد شد 

داشت میرفت 

طرفای ونک

و ستارخان

اصن من چرا دارم تعقیبش میکنم

خودم جواب خودمو دادم

چون میخام بفهم 

این کیه ؟؟



خو حالا اگه فهمیدی کیه به تو چی میرسه؟؟؟

اوم خوووو 

چیز 

مگه باید چیزی برسه 

فقط 

حس کنجکاویم ارضا 

میشه

اره تو راست میگی...

خودم موندم 

چی جواب خودمو بدم

اصن دیونه شدمااااا باخودمم حرف میزنم

تک خندیده ایی کردمو 

بخش رو روشن کردم

صدای پازل بند 

تو فضای ماشین پیچید....



محو اهنگ بود که دیدم 

پیچید تو یه کوچه 

پشت سرش رفتم

دم یه خونه ویلایی 

بزرگ نگه داشتت 

و ماشین رفت داخل.....

ای بابا 
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باید سر در می آوردم 

ماشین رو بردم جلوتر

و روبه رو خونشون پارک

کردم



شیشه ها دودی بودم 

و چیزی داخل معلوم نمیشد

با زنگ خوردن گوشیم نگامو از در

مشکی و طلایی 

خونه گرفتم 

__جانم مامان ...........

*مهدیس*

با جیغ جیغ پریدم تو خونه 

سلااام 

اهل خونه

من اومدمممم

مامان بابا جلو تی وی بودن 

امیرم

سرش تو یه سری پرونده بود



با جیغ جیغ های 

من 

همشون نگاشون 

بهم خورد

_چه عجب که ما تورو دیدیم

لبخند دندونی به بابا زدم گفت 

شرمنده بابایی کار داشتم

لبخند مهربونی زد 

وگفت 

این چه حرفیه دختر بابا 

مامان با اخم نگام کرذ و گفت چرا بوی غذا میدی 

اه پاشو برو حموم

با بوی عرقت قاطی شده داره حالمو بهم میزنه



چشامو تو کاسه چرخوندم گفتم وااااااا

مامان من کی بو عرق دادم اخه 

_همیشه

_

_چیه اینجوری نگاه میکنی 

تا شام واست گرم میکنم

میری حموما

با لب لوچه اویزن 

رفتم سمت

اتاقم

یه دست 

بلوز شلوار کیتی صورتی و طوسی 

برداشتم 



خودمو پرت کردم تو حمومممم........
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بعد از یه هفته موهام رنگ اب به خودشون 

دید

رفت جلو میزم

یکم لوسیون زدم

حوله سریمو رو موهام گذاشتم و رفتم سمت پنجره تا ببندمش

که 

چشمم به چیز عجیبی خورد

یکم با دقت تر نگاه کردم....



یه ماشین بوگاتی زرد رنگ عین ماشین 

ساتین

وا 

شاید مال یکی از همسایه هاس 

بیخیال پنجره شدمو 

رفتم پایین

باباو ماهان و امیر

رفته بودن اتاقاشون

مامان 

تو اشپزخونه بود

داشت مرتبش میکرد

به میز نگاه کردم

جووونم فسنجوووون

اومممممممم



ظرف هارو جمع کردمو شستم 

از مامان تشکر کردمو رفتم بالا

باز بیرون نگاه کردم ههه این که هنوز هس 

نمیدونم چرا حسم یجوری بود

حس میکردم نوری داخل ماشین دیدم

لامپ اتاق رو خاموش کردن

کرم درونیم 

خیلی

ول میخورد

رفتم سراغ وسایلم یه توپ 

بدمینتون 

برداشتم

و دقیق پرت کردم سمت ماشینه

که دقیق خورد 

وسط شیشه



پشت پنجره قایم شدم

که دیدم

یکی اومد پایین 

و باتعجب بهش

نگاه کردم

وااااا

اینکه ساتین خودمونه

این اینجا چیکار میکنه

اخمام

توام رفت 

رفتم یه توپ دیگه برداشتمو

سمتش پرت

کردم

که خورد تو سینش

لامپ اتاقو روشن کردم

ودست به سینه نگاش کردم

دستش 



رو سینش بود

با اخم سرشو بلند که نگاش به من خورد

باتعجب نگام میکرد که گفتم.......
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اینجا چیکامیکنی _سلام

پشت گردنش دستی کشید و گفت 

اوممم

خونه دوستم 

همین اطرافه

_ههههههه



_نقطه زیر به 

_چقد تو خوشمزه ایی

 _مگه تستم کردی

یکی از دمپایی خرگوشیامو سمتش پرت کردم

کع افتاد جلو پاش 

وگفتم

خیلییی بیشوووری

_بیشورتر ازتو

_اره

_اجرپاره

_هر هر هر 



اصن در خونه ما چیکا میکنی

باپوزخند گفت عاشق سینه چاکتم 

تعقیبت کردم

چقد شما دخترا توهم میزنیدااا

بابا خونه دوستم این اطرافه...

بعدش راستی

خونتون اینجاست؟

عوضی زیر لب گفتم

در جوابش

گفتم

نه اینجا حیاطمون 

ادامه خونه اونجایی که تو وایسادی

اخه نابغه کشوووور 

اگه خونمون نیس 



من ساعت دوازده شب

اینجا چیکا میکنم؟؟

_من چه میدونم تو اونجا چیکا میکنی

حرصم دراومد یه لنگ دمپایی دیگمم پرت کردم سمتش 

که خورد به درخت

زد زیر خنده و گفت

جووووونم هدف گیری
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چش غره ایی بهش رفتم کع فک کنم ندید 



بی تو جه بهش پنجره رو بستم 

با یاد آوری 

دمپایی هام باز پنجره قدی رو باز کردم

دست به کمر وایسادمو گفتم

پاپوش هامو بده

تک خنده ایی

 کرد و هر دو جفت رو تو دستش گرفت و گفت 

تو بااین قد و قوارت اینجا چیه میپوشی کوچولو 

خو چون قدت زیادی کوچیکه خوبه واست عمویی

دلم میخاست موهاشو بکشممم

چقد بدم میاد یکی بگه قدم کوتاااااس

با حرص گفتم 

قدم خیلیممم خوبه

عین تو که نردبون نیستم 

دیلااااق دراکولاااا 



زد زیر خنده و

گفت 

این قد حرص نخور شیرت خشک میشه هاااا

بعدم من قدم عاااااالیه

هیکلمم ورزشکاریا

بازوهارو نیگااا

بعدم عین این ورزشکار ا بازوهاشو کرد

و فیگور گرفت

پوزخنده مسخره ایی زدم و گفتم ههههه

اعتماد به سیاره 

همش پفکیه وامپولیه

کلاس نیاااا

_اخه جوجه تو چی میدونی؟؟؟

_نه فقط تو میدونی پاپوشامو بده برم بخوابم 



_خو عقل کل چه جوری بدمشون

 

_اومممم پرت کن تو حیاط 

_سری به معنی تاسف تکون داد

_واسه خودت متاسف باش
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_ولی الان واسه تو متاسفم

اووووف خیلی پرویی این پسره جوری رو مخم رژه میره 

که دلم میخاد

با تبر بی افتم 

به جون فیس



خوشکلششش☠

اوه چه خشن شدم یهو

پاپوشام پرت کرد تو حیاط و گفت 

دیگه امری ندارید بانووووو

از لحن ملایمش منم اروم شدم گفتم 

نه دیگه عرضی ندارم خدمتکار

خندید و گفت از دست تووو دختر شیطون

الانم برو داخل با این سر وضع دوساعت بامن بحث میکنی 

سرما میخوری 

سر وضع ؟؟؟

واییی به موهای بلند نمناک افشون دورم نگاه کردم

من دوساعته 

اینجوری وایسادم



باهاش کل کل میکنم

ساتین تک خنده ایی کرد و گفت الان نرو تو افق
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چپ چپ نگاش کردم 

بی توجه بهش پنجره رو محکم

بستممم

اه اه

چقد این اعصاب خورد کنو لج دراره 

همش اذیتم میکنه 

به در دیوار چش غره ایی رفتم



و رفتم سمت 

تختم

که دیدم

چندتا سنگ ریزه به پنجره اتاقم میخوره

بهشون توجه نکردم

که شدت شون

بیشتر شد

با عصبانیت

پنجره باز کردم

که دیدم ساتین دستی با خنده تکون دادو گفت

شبت بخیر خاله سوسکه خوب بخوابی

از لحن مهربونش

ابروهام بالا پرید

که گفت برو  دیگه 

_هاااااباشه لحنم ملایم تر کردم و گفتم



شب توام بخیر

لبخندی زد

اومدم داخل اروم پنجره رو بستم 

نفسم  یکم سنگین شد

اگه مهربون بشه خیلی دوست داشتنی تره 

ولی اونجوری خیلی رو اعصابه 

خودمو رو تخت پرت

کردمو چشامو بستم 

که قیافش جلوم نقش بست

با اون تیشرت سفید 

چقدم بهش میومد

لبخندی زدمو

چشام گرممم شدددد.........

*ساتین*

به پنجره اتاقش نگاهی انداختم چند دیقه ایی هس



لامپش خاموش شده 

راستش قیافش خیلی معصومه 

طوری جذبت میکنه که نمی فهمی چیکار کنی 

اون موهای بلندش

من همیشه دوس داشتم همسر ایندم موهاش صاف و بلند باشه 

یه چیز تو مایه های مو های خاله سوسکه

سانی همیشه موهاشو کوتاه میکنه 

به نظرم تمام زیبایی دختر به موهای بلندشه

 همیشه مردا به دخترایی جذب میشن که موهاشون زیبا باشه 

چقد دلم میخاست یه تیکه از موهاشو بگیرم.......

ماشینو روشن کردمو رفتم سمت خونه...

واسه این خاله سوسکم نقشه ها دارم.......
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ماشینو تو پارکینگ  پارک کردمو رفتم بالا

هرچی دست گیره رو بالا پایین می کردم باز نمیشد 

ای بابا

محکم تر کشیدمش 

نه مثل اینکه باز نمیشه.....

باز باهاش کلنجار رفتم که دیدم یهو باز شد منم با کله پرت شدم جلو 

مامان خواب آلودو با اخم نگام کرد

وگفت 

این وقت شب اینجا چیکا مییکنی میرفتی خونه خودت

این لحن حرف زدن 

یعنی قهره

با خودشیرینی تمام 

بغلش کردم

و محکم گونش بوسیدم و گفتم

الهی فدا مامان خوشکل و مهربونم شم 



اخه وقتی مامان به این مهربونی دارم 

که منتظرمه چرا برم تو خونه ی خالی

میام پیش مامان جونم

مامان هلم داد عقب و با خنده گفت 

تو اگه این زبون رو نداشتی چی میشد 

برو کنار حالا ...شام خوردی !

به مهربونیش لبخندی زدمو 

پیشونیشو بوسیدم 

گفتم اره مامان جان 

شمام برو بخواب شرمنده که بیدارت کردم

لبخند شیرینی زد گفت دشمنت شرمنده عزیزم 

تو نمی خوابی 

_چرا حالا میام  ...

از پله ها رفتم بالا به ساعت مچیم نگاهی انداختم

ساعت دو نصف شب بود



با بی قیدی لباسامو رو کاناپه تو اتاقم پرت کردم

 وخودم تو یه حرکت پریدم رو تخت دونفرم

بالش بغل دستمو تو بغلم گرفتم 

و پاهامو دورش حلقه کردم............
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با سر صدا و جیغ های کر کنده سانی چشامو باز کردم 

اههههه

باز این 

چه مرگشه!؟

کلافه سرمو تو بالش کوبیدم 

نه مثل این که ول کن نیس

با تمام عصبانیت 



در اتاق باز کردم

صداش از پایین می یومد

با اخم رفتم پایین 

که یه جیغ دیگه کشید

 

با داد گفتم زهررررر مااااار

چه مرگته اول صبحی 

جیغ میزنیییی

با عصبانیت به اطراف نگاه کردم 

که ۶_٧تا دختر همسن سانی 

با قیافه های ترسیده نگام میکردن

اصن اینا کییییین؟؟؟

پس سانی کووو

یهوو دیدم سانی با یه سینی ابمیوه 

از اشپز خونه اومد بیرون



و وقتی منووو

دید 

با چشای در اومده و ابروهای بالا رفته نگام میکرد

از طرز نگاه کردنش بدم اومد

و با داد گفتم چیههه چته تو

رسما اینجارو با زایشگا دوستات اشتباه گرفتن 

اول صبحییی 

هی جیغ جیغ جیغ 

اهههه

بعد با اخم برگشتم

که برم بالا

که همشون زدن زیر خنده

با اخم برگشتم سمتشون

که ساکت شدن 

جووووونم جذبه 

بنازم این جذبه رووو



لبخند شیطونی زدم 

و گفتم

صداتون در بیاد من میدونم شماااااهاااا

همشون ساکت سرشون تکون دادم

صدای یکشون شنیدم که گفت

جوووون هیکلشووو فقط 

اووووف 

عجب چیزیه 

سانی این داداشتو 

کجا قایم کرده بودی

_تو جا جورابی 

خو همینجا بوده دیگه 

الانم بیخیال اون خرس شید بشیند یچی بخورید 

ساعت سه عصره اقا خوابش میاد



با فهمیدن ساعت مغزم سوت کشید

ای بابا کلاسممم پرید

کلاس که هیچی 

رستوران دیر شد....
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حولمو برداشتمو خودمو پرت کردم تو حموم....

در کمدو باز کردم یه بلوز سرمه ایی و جین مشکی برداشتم

موهام تند تند سشوار کشیدم

باعطرم دوش گرفتم 

تو موهام دستی کشیدمو 

رفتم پایین 



شروع کردم استینام تا ارنج بالا اوردن

سمت سانی برگشتم و گفتم 

من گشنمه 

بیا یچی بده بخورم

بعدم بدون توجه بهش رفتم تو آشپز خونه

لبخند شیطونی زدم سانی همیشه از اینکه بهش دستور بدی بدش میاد 

این روزام 

که زری خانم نیس کارا اشپزخونه با مامان و سانیه 

سانی با اخم و تخم اومد تو اشپزخونه

صداشو آورد پایین و گفت من میکشمت ساتین 

با ابروهای بالا رفته نگاش کردم و گفتم 

حرف مفت نزن ناهار بده بهم 

با اخم رفت سمت

گاز



بعد چند دیقه میزو چید

و با اخم  دست به سینه 

نگام کرد

با لبخند شیطونی

نگاش کردمو گفتم

میتونی بری تموم شد

خبرت میکنم

یهو اخمش جاشو به جیغ داد و گفت من میکشمتتت ساتییییییییین

زدم زیر خنده 

که پاهاشو زمین کوبیدو رفت بیرون 

روحیم عوض شد 
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به غذا نگاهی انداختم و شروع کردم خوردن

دست پخت مامان عاااالیه 

اوممممم

از پشت میز بلند شدمو رفتم طرف سینک دستامو شستم

رفتم بیرون

بدون توجه به اونا از خونه زدم بیرون

ماشینو از پارکینگ 

درآوردم

وسمت رستوران رفتم .....

ازماشین پیاده شدم



رستوران مثل همیشه شلوغ بود

با چشم دنبال خاله سوسکه گشتم

چرا نیست؟؟

حتماتو اشپزخونس

وارد اتاق مدیریت شدم

گوشیمو برداشتم 

و رفتم تو اینستا......

با شنیدن صدای در بفرماییدی کردم..

_سلام اقا

سری تکون دادم که گفت 

_اهم اقاچیز این......

پسره نیومده ...

_کدوم پسره رو میگی 

_همین تازه کاره قربان 



از لحن و من من کردنش حرصم دراومد

گوشیو رو میز پرت کردمو با داد گفتم 

اینجا صدنفرن که تازه کارن 

کی نیومده .....

حرفتم درس بزن اینقد من من نکن اهههه

سرشو انداخت پایین و گفت ببخشید اقا 

همین پسره 

ماهان توکلی

با شنیدن اسمش ابروهام رفت بالا ....

_امروز اصن نیومده یا این شیفت نیومده

_اقا امروز اصن نیومده 

محمدم میگه 

دیروز از بچه ها خدافظی کرد



_یعنی چی خدافظی کرده 

مگه اینجا شهر هرته یه هفته بیاد 

بعد بر پی کارش...

برگ استخدامیشو بده ببینم

_چشم اقا

رفت سمت پرونده ها 

چندتا پرونده گذاشت جلوم

 بازشون کردم..

روزبه نعمانی 

عباس رشیدپور

صابر علوی 

امیرحسین اسدی 

ماهان توکلی ...

با نیشخند برگ استخدامیشو برداشتم 

 به شماره هایی که داده بود نگاه کردم



یه شماره ثابت 

با یه شماره تلفن همراه بود

گوشیمو برداشتمو 

شمارشو سیو کردم

خاله سوسکه.....
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بار صدم که هرچی میگیرم یا اشغاله یا درحال مکالمس یا در دسترس نیسسس

کلافه گوشیو پرت کردم ......

*مهدیس*

وای ول کن دیگه نازگل یه ساعته فک میزنی

یه ساعت سرمه سرمو برد 

یه ساعت تووو



ساعت هفت همو میبینم

دیگه

_ایشششششش سر و ته اتو بزنم خسیسی

گمشو نبینمت 

بیایی دنبالماا

_باشه بابا خدافظ

_خدافظ عزیزم

امروز یه هفته از اون شرط مسخره پارسا که میگذره

عملیش کردم

الانم میخام طوری بندازمش 

تو هچل 

که خودش 

بگه احسنت 



گوشیمو رو میز پرت کردم

که دیدم زنگ خورد

به شمارغریبه نگاه کردم

نمیشناختم

پس بیخیال جواب دادن شدم

ساعت شیش و ١۵

دیقه بود 

رفتم سمت کمد

لباسم 

یه مانتو لی کوتاه یخی با جین چسبون برداشتم روسری بلند ساده سفیدم برداشتم

موهامو گوجه ایی بستم

و از جلو گج ریختمو افریقایی بافتم 

یه ضد افتاب معمولی زدم

پشت چشام یه خط چشم 

گربه ایی کشیدم

یکم ریمل زدم



چشام فوق العاده خوشمل به نظر میرسد

رژ هلوییمو رو لبام کشیدم

روسری رو سرم مرتب کردم

کیف جینمم برداشتم 

رفتم پایین 

مامان سرش تو گوشی بود 

کفشای لی مو رو برداشتم

و گفتم مامانی خدافظ

به ماهان بگو رفتم دنبال سرمه و نازگل 

مامان سری تکون داد و باشه ایی گفت 

از خونه زدم بیرون

اومدم از خیابون رد شدم 

که یه ماشین با 

سرعت سمتم می اومد

ناباور بهش زل زدم 

که.....
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جلو پام ترمز زد منتظر یه برخورد محکم بود ولی اروم خورد به زانوم متوقف شد...

با بهت سرجام میخکوب شدم

انگار تازه به خودم اومدم

نفسمو اسوده دادم بیرون.....

با صدای داد بی داد راننده

ازهپروت اومدم بیرون

_هووووییی دختر خانم دیووونه شدی؟؟؟

میخوای خودتو بکشی

روشای دیگم هساااا

بهتر از بدبخت کردن مردمه 

چیزی نگفتم فقط با چشای در اومده و ناباورانه نگاش میکردم



_من بعد میخواستی خودکشی کنی

ببین جلو چه ماشینی خودتو

میندازیی...

 بازم چیزی نگفتم...

_چته بابا....

نکنه لالی ؟؟

شایدم شگردته.....

هاااا؟؟؟

لابد الانم داری فیلم میایی ...

اصن صبر کن زنگ بزنم ١١٠

خدایا با کیا شدیم ٨٠میلیون

کلی خل و چل دور مون رو گرفتن

گوشیشو برداشت تا زنگ بزنه



که مچشو گرفتم 

و گفتم نمیخاد زنگ بزنی 

بعدشم تو به من زده بودی طلب کارم هستی؟؟

منم قصد خود کشی نداشتم

اقای ساتین خان 

بعدم با اخم از کنارش رد شدم...

با چشای گرد شده سمتم اومدو گفت

تو کی هستی ؟؟؟

منو از کجا میشناسی 

چپ چپ نگاش کردم گفت نکه خیلی مشهوری 

واسه همین میشناسمت جناااب

دقیق تو صورتم خم شدو زل زد 

بعد

یهووو بشکنی زد 



وگفت .........
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_پرووووانه توووویی چه خوشکل شدی دختر دماغتو عمل کردی اخرش.....

خوب کردی واقعا اونجوری قیافت عین اسب ابی بود...

چشامو تو کاسه چرخوووندم و کشیده گفتم

 نههههه هه

 

 _پسسسس.....

اهااااااا حدیث تویی بابا دی..



_نههههههه

انگشت اشارشو سمتم تکون دادو گفت

آرزو...

_نوچ

_مریممممم

_نه

_خو اهوم من یه سری اسم میگیرم تو بگو کدومشی خووو...

الهام...نازی..فاطمه ... نگار... شیما...کیانا...محدثه....

ستاره...سهیلا...مرجان...

مینا...الناز...لیل



کلاااافه پامو کوبیدم زمین و گفتم نهههه نههه نهههه

تاشب بزارمت اسم دوس دختراتو ردیف میکنی 

خوش اشتها

_اوم مطمئنی لیلی نیستی .....

بعدشم من خوش اشتها نیستم 

سخت پسندو خاص پسندم

_زرررشک تو تنوع طلبی 

بهونم نیار

بعدشم نخییییرم لیلییی نیستممم

_بهونه نیستاااااا ...

مطمئنی چون من شک دارمااا

حرصم در اومددددد

عصبانی پامو کوبیدم زمین و



خلاف جهتش 

حرکت کردم....

دیدم یه ماشین اروم اروم باهم میاد بوق میزنه

اصن نگاه نکردم 

که صداش دراومد گفت

اخرش نگفتی کی هستی.....
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چش غره ایی بهش رفتمو از بین دندونای کیلیک شده 

گفتم مهدیسسسسسم

+مهدیسسس؟؟؟



من جی اف با اسم مهدیسم داشتم مگه؟؟؟

چپ چپ نگاش کردم وگفتم جی افتوووون نبودممم من...

پرید وسط حرفمو گفت اهاااااا

حالاااا میخایی بشیی

چش غره دیگه ایی بهش رفتم و گفتم

نخیییییرم

حالا دو دیقه امون بده اینقد نپر وسط حرفم میگم

مهلت که نمیدییی...

+باشه... باشه...

من ساکت میشم ....



_از محالاته

چپ چپ نگام کردو هیچی نگفت...

و منتظر نگام کرد 

از نگاه خیرش گر گرفتم

سرمو تکون دادمو گفتم

بابا من همون ماهانم 

که تو رست....

عین چنگال نشسته پرید وسط حرفم 

اهاااا اهااا

میگم چقد قیافت اشناسسس

اصن واسه چی امروز نیومدی سرکار هااا

من واسه همین داشتم میومد سراغت 

اصن چرا گوشیتو جواب نمیدادی 



دیدم زیادی حرف میزنه چشامو تو کاسه چرخوندم و

راهمو ادامه دادم....

که از ماشین پیاده شدو 

سمتم اومد
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+هییی هیییی کجاااا دارم باهات حرف میزنماااا

_بروبابا زیادی حرف میزنی...

+میدونستی خیلی بی ادبی



 _اره ازتو یاد گرفتم دیگه..

+یه وقت کم نیاری بچه 

_کم آوردم از تو قرض میگیرم

+من که بهت نمیدم

_بسسس که خسیسی دیگه ...

+بیشتر ازتوووو فک نکنم؟؟؟

بعدشم چرا جواب سوالامو ندادی

اصن چرا امرو..



-وااااییی من که بهت گفتم قرارم فقط یه هفته بوووود

الانم یه هفته تموم شد 

+به همین راحتی؟؟؟

_از همینم راحت تر

+تو قرار داد یه ساله بستی جوجه

_منظورت چیه؟؟!!!!

+منظورم واضحس 

تو باید تو این یه سال بیایی سرکارت

_یعنییی چییی من نمیتونم 

+به من مربوط نیس  



مشکل خودته 

خانم خانمااا

_یعنی چیییی وایسا ببینم درس توضیح بده 

منظورتو هنوز نگرفتم....

نشست تو ماشینش و گفت بشین حرف میزنیم 

_نمیخام بیا همینجا حرف میزنم ...

+نمیخام سوار میشی یا نه من برم....

بعدشم فردا سرکارت باشی 

 کلافه پامو زمین کوبیدم 

سوار ماشینش 

شدم 



تک خنده شیطانی کردو راه افتاد....
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+میدونستی خیلییی سرتقی

جوابشو ندادم که گفت 

مگه تو قرار داد رو یه ساله امضا نکردی 

_نمیدونم یادم نیس؟؟؟

سری  به عنوان تاسف تکون داد و گفت حواس پرت

یه سری برگه گرفت سمتم

با دقت نگاشون کردم وای خدا من یه ساله قرار داد بستم 



در صورتیم که بزنم زیرش 

باید جواب پس بدمو

جریمه نقدی بریزم

مظلوم نگاش کردمو و گفت حالا چیکار کنم من

+نگاهی بهم انداخت و گفت 

این یه سال رو بیا.....

_چه جوری اخه نمیشه باورکن

+عین قبلا که اومدیی...

_اخه نمیشه اون گریم بود

تازه تا یه هفته موهامو تو کلاه گیس پیچیدم

واقعا سخته نمیتونم

بعدشم جز اینا 

من نمیتونم



تا یازده شب بیرون باشم

اینقد بهونه میاوردم

تا مامان بابام قبول کردن

الانم که بهشون گفتم

دیگه نمیرم کلاس

یعنی اصن راهی نداره............

فکرش مشغول شد بعد چند لحظه نگاهی بهم انداخت 

وگفت یه راه هس

با هیجان سمتش برگشتم و گفتم چی چی

بیخیال شونه ایی انداخت بالا و گفت

همین یه سالو بیا رستوران 

اما نه به عنوان گارسون 

به عنوان مشاور من 

تو دفترمن



_اخه من ....

+قبول میکنی الان بکن نمیکنیم 

فردا سرکارت باید باشی

انگشتامو تو هم  پیچیدم و گفتم باشه 

ولی اینارو چیکا میکنی

برگ هارو از من گرفت و گفت میگم

اخراجت کردم کارتو بلد نبودی

تادیروقتم نمیخاد بمونی 

یازده بیا 

شیش و هفت عصر برو 

حقوقتم

همون مقدار

قبوله...



سرمو تکون دادم

و گفتم قبوله  .......
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*ساتین*

باشیطنت نگاش کردم ....

که ابرویی بالا 

انداخت و گفت نگه دار

همینجا من برم...

+کجاااا باشیم درخدمتت



اخمی کردو

گفت لازم نکرده 

زدم زیرخنده 

که زیر لب زهرماریی گفت

+شنیدم چی گفتیاااا

_بهترررر

دختره سرتق لجباز 

نگاهی بهش انداختم 

صورتشو سمت خیابون کرده بود 

چه خوشکل شده توله 



نگام به لبای قلوه ایش افتاد 

که بع دندون گرفته بود

یهو یه فکر زد به سرم.....

تو یه عمل فوق خبیثانه 

دستمو رو رون پاش گذاشتم

خودمو با رانندگی مشغول کردم 

ولی دستمو بر نداشتم 

زیر چشمی نگاهی بهش انداختم

که با چشای ور قلمبیده 

یه نگاه به من می انداخت 

یه نگاه به دستم

معلوم بود تو هپروته 

فشاری به پاش وارد کردم که دادش رفت هوااا



با اخم عصبانیت دستمو از روپاش برداشت 

و جیغی محکمی کشید

_پسره عوضی میگم نگه دار

فک کردی من عین دخترای 

دور برتممم

تو غلط کردی بهم دست زدییی ......

تو بهت حرفاش موندم

ماشینو یه گوشه پارک کردم اصن این رفتارو انتظارشو نداشتم

مغزم هنگ کرده 

 نگاهی به لباش انداختم که هنوز تکون 

میخورد ولی من متوجه نمیشدم

چقد لباش خوشکلن 

اروم روهم میرفتن 

تو یه حرکت لبامو رو لباش گذاشتم 

چشامو بستم اروم شروع کردم به بوسیدنش 

لباش فوق العاده نرم و شیرین بودن .....
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دلم میخاست زمان وایساهه من باشمو

این لبایی کع شیرینش خاصه 

عین شیرینی یه کیک شکلاتی خوشمزه 

دستمو دور گردنش محکم تر کردم تا ول خوردناش کمترشه 

روسریشو از سرش کشیدم 

کش موهاشو در آوردم

که بوی خوشی تو فضای ماشین پیچید ....

چنگی تو موهاش زدم 

بالذت لبامو رو لباش تکون دادم



با هل دادناش و ضربه هاش به سینم به خودم اومدم

اروم و ملایم چشامو باز کردم

که با چشای

پر ازآبش روبه رو شدم 

مشتاش که رو سینم بود

رو تو مشتم گرفتم 

نفس نفس میزدم 

نگاهی بهش انداختم

که زد زیر گریه 

و با جیغ 

دستاشو از تو مشتم درآورد

و گفت.... 



#113

_مگه چی دیده بودی ازمن .....

چه فکری پیش خودت کردیییی...

فک کردی من عین اون دخترای هرزم 

تو با اجازه کیییی 

به من دست زدی عوضی پست فطرت

از بین کدوممم رفتارم پی بردی که من همچین دختریممممم..

اشک هاش پشت سرهم میرختن 

رفتارش فوق العاده واسم عجیب بود 

یعنی یه بوسیدن اینقد جیغ هوار داشت....

از گریه کردن زیاد به هق هق افتاد 

گریه هاش فوق العاده معصومانه بوذ....

مشتاشو تو مشتم گرفتم تو یه حرکت سمت خودم کشیدمش 

سرشو رو سینم 



گذاشتم

با دست دیگم موهاشو نوازش کردم.....

+هیششششششش اروم باش 

من ...من معذرت میخام 

همچین قصدی نداشتم 

کارم دست خودم نبود ببخشید ...

هنوز صدای هق هقش میومد ولی کمتر شده بود 

خودش ازتو بغلم بیرون 

کشید.....
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دست به سینه رو صندلی نشست 

دماغشو بالا کشیدو 

اشکاشو پاک کرد

دستمالی گرفتم سمتش

که برنداشت و ازتو کیف خودش دستمالی برداشت 

با اخم به کف ماشین خیره شده بود 

داشت موهاشو می بست

کلافه دستی تو موهام کشیدم که رو سریشو

سرش کردو

دست گیره در رو کشید

_درووو بازکن میگممم.....

مگه نمیشنویییی بازش کن 

بازش میکنییی یانههه



کلافه توموهام چنگی زدمو 

گفتم 

مهدیس من منظوری  ندا....

_میگمممم درو بازکن وگرنه اینقد جیغ میزنم

که مردم بریزن رووووت

+منو تهدید نکن 

نخام بازکنم 

خود عزاریلم بیاد باز نمیکنمم

فهمیدیی 

پس منو تهدید نکن 

اصن درم باز نمیکنم میخایی چیکار کنیییی...

پامو رو گاز فشار دادم 

که جیغش بلند شد 

سرعتم بردم بالا

....١٧٠_١٨٠



از بین ماشینا لای میکشدیم 

ورفتم سمت لواسون ....
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_یکممم یواش تر بروووو

نگاهی بهش انداختم که چشماشو محکم بسته بود 

زیرلب یه صلوات میفرستاد 

از قیافه ترسیدش 

خندم گرفت سرعت ماشینو کمتر کردم

اروم چشماشو باز کرد و به بیرون نگاه کرد

با نگاه کردن به بیرون باز جیغ ویغش بلندشد



_منووو کجا میبری نگه دار ماشینو بهت میگممم 

بی توجه بهش صدای بخش رو روشن کردم 

وقتی دید بهش توجه نمیکنم 

زد زیر گریه 

بلند بلند گریه میکرد

کلافه بخش رو خاموش کردم

و دستی تو موهام کشیدم

+میشه دو مین هیچی نگی 

سرموو بردی دیگه 

_نگه دار من برم .....

+نگه میدارم ولی الان نه 

اگه تموم نکنی واست گرون تموم میشه پس هیچی نگوووو....خو

مثل اینکه تهدیدم جواب دادو ساکت شد ولی هرچند ثانیه یه بار صدای هق هقش می 

یومد.......



نمیدونم دارم چیکار میکنم...

*مهدیس*

کلافه شروع کردم ناخونامو جویدن

اگه بی عفتم کنه چییی....

اگه بخاد بهم تجاوز کنه....

واییی اگه حامله شممم...

واییی من با شیکم بالا اومده چه غلطی کنم...

مجبورش میکنم بگیره منو..

قیافشم بدنی..قابله تحمله 

اگه نگیرتم ..

غلط کرده مگه دست خودشه 

زده حاملم کرده بعد منو نمیگیره

وایی اگه نگیرتم من با این بچه چیکار کنم....

اصن این چه فکرایی که دارم من میکنم...

به جایی اینکه از دسش دربرم دارم  

خیالبافی میکنم...



دستم کردم تو کیف تا دستمال بردارم 

که خورد به یه چیزی 

یکم لمسش کردم

و چشام برقی زد 

خود به خود نیشم باز شد

جونمم گوشیممم

اگه بیارمش بیرون میفهمه

باید همینجوری زنگ بزنم واسه١١٠

یا نازگل یا ماهان...

یکم آوردمش جلوتر تا صفحش رو ببینم بتونم زنگ بزنم یا پی ام بدم

رفت رو شماره سرمه و شروع کرد به بوق خوردن

اومدم قطعش کنم که دستم خورد و رفت رو اسپیکروصداییی بلند سرمه .....
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که داشت جیغ جیغ میکرد تو فضای ماشین پیچید

«هیچ معلوم هس تو کجاییی مهدیسسس الوووو 

چرا حرف نمیزنی این صدای خش خش چیه دختر تو کجایی .....»

آب دهنم با صدا قورت دادم اصن میترسیدم بهش نگاه کنم 

کیفمو از تو دستم کشید و

چشمش به گوشی افتاد 

زود خاموشش کرد 

واییی خدااااااا 

اومدم گوشی از دستش بگیرم که گفت 

فک نمیکردم اینقد زرنگ باشی خانم کوچولو

میخاستی سر من شیره بمالی 

یه بلایی سرت بیارمم...

_تو خیلی غلط میکنی گوشیمووو بده این لگنتم نگه داررر 

کجا منووو میبری عوضی سمتش خم شدم که گوشیمو بگیرم که بالاتر نگهش داشت 

تو یه حرکت فرمون رو گرفتم سمت خودم کشیدم



ماشین شروع کرد این ور اون ور رفتن نزدیک بود به ماشین رو به رویی بخوره جیغ 

بلندی کشیدمو دستم جلو صورتم نگه داشتم 

زود پیچید افتاد تو خاکی

چون یهو ترمز کرد سرم محکم خورد به داشبورد

اروم سرمو بلند کردم که دیدم سرشو گذاشت رو فرمون دستپاچه شدم نکنه مرده 

شروع کردم تکون دادنش 

که بی حال سرشو بلند کرد

واروم گفت به کشتنمون داده بود دختره بی عقل 

صداش بالاتر رفت و گفت اخه نفهم تو مگه خلی 

هردومون 

رو به درک فرستاده بودیییی...

پریدم وسط حرفش 

وگفتم اگه تو میری به درک 

من جام وسط بهشته 

منو با خودت قاطی نکنااا....



چپ چپ نگام کردو گفت تو دیگه کی هسییی 

_فرشته مرگت مهدیس

+جووونمم چه فرشته مرگ خوشکله ایی

میخایی قبل ازاین که جونمو بگیره درخدمتت باشیم

_درخدمت عمت باش بی ادب 

زد زیر خنده و ماشینو به حرکت درآورد
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هوا کاملا تاریک شده بود



ماشینشو برد داخل 

ازماشینش پیاده 

شد ترس تمام وجودم گرفت 

میترسیدم یه بلایی سرم بیاره 

از ماشین پیاده نشدم 

که خودش

درو بازکرد

و گفت نمیایی پایین ....

اب دهنم قورت دادم و

سعی کردم صدام نلرزه 

با قاطعیت گفتم نخیییر چرا بیام 

همین الان منو میبری خونمون

مامان بابام نگران میشن 

سری  تکون دادو خیلی ملایم گفت باشه هرطور خودت بخواهیی



نیشم بازشد اومدم بگم واقعا که دستمو 

محکم کشید که از ماشین پرت شدم پایین 

اومدم چنتا فوحش آبدار بهش بدم 

که با دیدن ویلا روبه رومو فکم افتاد

ویلاچیه قصر بود ...

عین این قصرا تو کارتوناااا

فوق العاده بزرگ و وحشتناک 

اب دهنمو با صدا قورت دادم

که دستمو کشیدو 

برد تو خونه 

محو تماشا دور برم بود

عین یه موزه بود 

پر از وسایل قدیمی و عتیقه 

به خودم اومدمو به این پسره نگاه کردم که رفت سریخچال یه بطری آب برداشت 

چند قلوپ ازش 

خورد اومد سمت من 

نمیدونم چرا قیافش اینقد ترسناک به نظر میرسه 



اون اومد نزدیک من رفتم عقب 

تا جایی که به دیوار خوردم

چند قدم مونده بودکه برسه سمتم 

از دستش در رفتم 

و جیغ بلندی زدم افتاد دنبالم حالا اون بدو من بدو

با جیغ گفتم 

اگه بی عفتم کنی

بی عفتت میکنمم

بلند زد زیر خنده و سرجاش وایساد حالا نخند کی بخند

دلش گرفته بود هرهر میخندید
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چند قدم رفتم سمتش



که تو یه حرکت پرید سمتم

زرنگی کردم رفت پشت یه گلدوون بزرگ 

قیافش که زیادی قدیمی میزد

با تهدید گفتم بیایی سمتم

پرتش میکنم

زمین نیا جلو پس 

با ترس چشاشو دراورد و گفت جون هرکی دوس داری نزدیک اون نشووو

 اون اگه چیزیش بشه مامانم جفتمون رو از رو زمین محو میکنه

با خنده گفتم چه بهتررر

منو ببر خونمون وگرنه گلدون خوشملت پرپر میشه 

+باشه باشه میبرمت فقط کاری بهش نداشته باش

اگه روشم نگاهی کنی میبینی خیلی قدیمیه ...

نگاهی به گلدون انداختم

یه متن روش نوشته بود 



ولی فوق العاده ریز بود 

خم شدم روش

تا ببینم چیه 

که یهو 

ساتین ازپشت بغلم کردو محکم نگه داشت

جیغ زدم

که دستشو رو دهنم گذاشت

گفت واییی چقد جیغ میزنی تووو 

سرمو بردی بس که جیغ جیغ کردی 

خانوادت چه جوری تحملت میکنن جیغ جیغو عین جقجقه میمونی

 

دستشو گاز گرفتم که ازجلو دهنم برداشت 

ولی ولم نکردو محکم تر گرفت منو تو یه حرکت جامون عوض کردو

منو زد به دیوار خودشم بهم چسبید

دستامو با یه دستش گرفت

شروع کردم به تکون خوردن 

که گفت وایییی دختر چقد ول میخوری تو 



سرمو بلند کردم که یچی بهش بگم که با نگاه خیرش روبه رو شدم

تو چشاش زل زدم 

که سرشو آورد جلو 

بی اراده سرمنم جلو تر رفت 

نوک دماغم به مماخش میخورد 

اروم لباش رو لبام گذاشت

خود به خود چشمام بسته شد 

یه دستشو انداخت دور کمرمو 

من سفت به خودش چسبوند

لباش فوق العاده بود

اروم ونرم میبوسید

و من فقط میخ شده بودم 

حس میکردم صورتم قرمز شده 

دستشو از دور کمرم برد پایین تر 

یهووو به خودم اومدم 

واییی خدا من دارم لذت میبرم من ....اولین تجربه های زندگیم چرا اینجوری شدن...

شروع کردم ول خوردن و خودم تکون دادن که به خودش اوند



جفتمون نفس نفس میزدیم

سرشو گذاشت رو شونم 

تو گردنم فوت کرد که زدم زیر خنده 

به گردنم زیادی حساس بودم

بازم فوت کرد که باز خندیدم

با شیطنت سرشو بلند و کردو گفت به گردنت حساسی؟؟! 

با خنده سری تکون دادم 

که یهو لباشو گذاشت رو گردنم

توقع همچین کاریو نداشتم عین برق گرفتا سیخ وایسادم 

که لیس محکمی زد 

با خنده جیغی زدم خودمو تکون دادم 

خودش خندید شروع کرد بوسیدن گاز گرفتن

زدم زیرخنده و خودم بردم عقب 

آیییی ترو خدا نکن

بدم میاد

ای ساتین نکن

باز گازی گرفت که سرمو تو گردنش قایم



کردم باخنده

گفتم ترو خدااا

نکن بدم میاااد....
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*ساتین*

با خنده گاز دیگه ایی از گردنش گرفتم 

که سرشو تو گردنم قایم کردوبا خنده گفت ترو خدا نکن ....

بدم میاد..

ازاین حرکتش هنگ کردم ولی بی اراده دستامو دور تنش کردمو به خودم فشارش 

دادم

دلم میخاست بچلونمش محکم تو بغلم 

بااین که برخورد زیادی باهاش نداشتم



ولی خیلی شیرین و دوست داشتنیه .....

بوی عطر یاسش رو با لذت بو کشیدم

بنظرم هیچ بوی تو دنیا به این بو نمیرسه ...

تو هپروت خودم غرق بودم که حس کردم خودشو داره میکشه 

عقب 

با تعجب نگاش کردم صورتش قرمز قرمز شده بود

قطره های درشت عرق رو پیشونیش خودنمایی میکردن

سرشو  اینقد پایین گرفته بود

از رفتارو حرکاتش تعجب کردمو ابرمو بالا انداختم 

این چرا اینجوری میکنه .....

به کمرش فشاری آوردم که ول خورد تا ولش کنم

با تعجب گفتم

تو که تا دودیقه پیش میخندیدی 

چت شد یهوو

چرا اینجورس شدییی

رفتارش واقعا عجیب غریب بود واسم؟؟؟



با من من گفت میشه ولم کنی؟؟

+نوچ جات خوبه جوابم بده ببینم ؟

_خواهش میکنم...

ازتعجب جفت ابروهام رفت بالا مهدیس و خواهشش!!

ازلحن ارومش 

یکم ملایم شدم دستامو 

از دور کمرش برداشتم 

با برداشتن دستام 

اروم نفس عمیقی کشید

و یهو شیر شد 

_تو غلط کردی بهم دست پسره عوضی تو اصن مگه خودت ناموس نداری 

هی زرت زرت به من میچسبی 

بعدش زوددد منو ببر خونمون 

اینجا چه خراب شده ایی که منو آوردیی 



پوزخندی به حرفاش زدم و گفتم 

تا دودیقه پیش که خوشت اومده الان داری ادای مریم مقدس در میاریی 

من هزارتای مثل تورو میشناسم ادا دخترا خوب در میارن

ولی ج*ده های خیابونی هستن 

هرشب تو بغل یکی ساک میزنن

توام اینقد جانماز آب نکش 

قیمتت بگو 

خوب بهت حال میدم من ماهرم ...
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لحضه به لحضه قیافش سرختر میشد

میدونم خیلی زیاده رویی کردم 



ولی دیگه دیرشده بودد.....

*مهدیس*

از شنیدن حرفاش خون به مغزم نمیرسید

بدنم شروع کرد به لرزیدن ولی وقت کم آوردن نبوووود....

سریع رفتم سمتش محکم کوبیدم تو گوشش

شاید این بدترین سیلی بود که تاحالا به کسی زده بودم

ریزش اشکام دست خودم نبودن

و بی اراده رو صورتمو پر کرده بودن

با عصبانیت 

انگشت اشارمو سمتش گرفتم گفتم

من خییییابونیممم

من هرشب تو بغل یکیم 

من هرشبب....



اخه عوضی تو مگه منو با کسی دیدییی

مگع دیدی من تو بغل هر سگیم دارم ..غلط اضافی میکنممم

راست میگی من ج*دم

اگه نبودم 

که به تو اجازه نمیدادم بهم دست بزنی 

اگه نبودم که به روی تو احمق بی ظرفیت نمی خندیم ....

تو خودت چی خیلی خوبی که حالا گند کاریاتو میندازی گردن منننن

بلند زدم زیر گریههه

منی که تا حالا یه پسر دستش به من نخورده تو اینجوری بهم میگیی...

ازکدوم رفتارم پی بردی من خیابونیممم اخههه. 121#

روزمین نشستم زانوهامو تو بغلم گرفتم شروع کردم به گریه کردن

حرفات واقعا واسم سنگین بود



اگه اهلش بودم که بهم برنمیخورد

ولی وقتی نیستم چرا باید همچین چیزایی بهم میگفتی

هیچوقت نمیبخشمت.....

*ساتین*

کلافه بهش نگاه کردم 

واقعا خیلی شرمنده شدم....

چند قدم

رفتم سمتشو کنارش زانو زدم 

هرچی میخاستم چیزی بگم نمیتونستم 

کلافه تو موهام چنگی زدم 

از جام پاشدم

رفتم سمت ورودی درو سمتش برگشتم گفتم 

اگه میری خونتون بیا تاببرمت

سرشو بلند کرد 

که از چشای قرمز پف کردش تو دلم آشوب شد 



باعث بانی این حالش من بودم....

کلافه توموهام چنگی زدمو رفتم 

سمت ماشین 

کلافه نفسم بیرون دادم که اومد نشست تو ماشین

بوی عطرش زودتر از خودش اومد

عمیق بویی کشیدم 

رفتم سمت در ویلا 

ریموت رو زدم از ویلا اومدیم بیرون ........

از سکوت بینمون حرصم در اومدو کلافه  شدم 

دستمو گذاشتم رو لبام

که یاد شیرینی لباش افتادم 

طعمش واسم متفاوت بود

یه طعم خاص که باهمه لبایی که چیشده بودم فرق داشت ...
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نگاهی بهش انداختم که سرش یکم کج شده بود

و تو خواب عمیقی بود 

اروم ماشینو یه گوشه نگهداشتم 

سمتش خم شدم

موهاش تو صورتش بخش بود اروم رو صورتشو نوازش کردم

موهاشو زدم کنار

نور مهتاب دقیق رو صورتش بود 

انگشتمو رو لباش کشیدم 

دلم میخاست باز طعم لباشو بچشم 

رد اشک رو صورتش خشک شده بود

اخ ای کاش ناراحتت نمیکردم 

دستمو رو نوک دماغش گذاشتم 

که 



دماغشو چین دادو لباشو غنچه کرد خندم گرفت از قیافش 

اروم سمتش خم شدمو 

نرم طولانی پیشونیش 

رو بوسیدم

و گفتم بابت رفتارم 

معذرت میخام خاله سوسکه ....

دست خودم نبود 

عصبانی شدم....

میدونم نمیبخشی منووو ولی .....

صداش تو گوشم اکووو شد

(حرفات واقعا واسم سنگین بود....

هیچوقت نمیبخشمت...نمیبخشمت نمیبخشمت.....)

کلافه تو موهام چنگی زدم ماشینو به حرکت درآوردم.....
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یه حال عجیبی داشتم

 هم کلافه بودم هم ناراحت هم بابت بودنش کنارم خوشحال ....

یه حس متفاوت که تاحالا تجربش نکرده بودم .....

هم شیرین بود هم ترس داشت 

اصن حالم دست خودم نبود

کلافه چنگی توموهام زدمو

پوفی کشیدم ....

به ساعت نگاهی انداختم ١٢:٢٠بود 

یه چند دیقه ایی هس

که رسیدیم 

ماشینو خاموش کردم 

خواب خواب بود        .... .

دلم نمی یومد بیدارش کنم



با پشت دست صورتشو نوازش کردمو

اروم صداش کردم

تکونی خورد ولی بیدار نشد 

دستم رو بازشو گذاشتم یکم محکم تر تکونش دادم که 

بیدارشدو شروع کرد چشاشو مالیدن....

به قیاقه بامزش لبخندی زدم عین یه گربه ملوس شده بود

خمیازیی کشید و دوباره گرفت خوابید 

ای بابا.....

صداش کردم کع چشاماشو محکم تر روهم فشار داد

چقد خوابالوه ...

صورتمو بردم نزدیک و صداش زدم 

که یهویی چشاشو باز کردو با دیدن من جیغی زد و به در چسبید

کلافه دستامو رو گوشام گذاشتم و

گفتم واییی چقد جیغ میزنی تووو

سرمو بردی امروز 

بس که جیغ جیغ کردی

دخترم اینقد جیغ جیغو اخه....



با تعجب نگام میکردکه گفتم چته ؟؟؟

پیاده شو رسیدیم 

بازم عین خنگا نگام که پوفی کشیدمو

پیاده شدم

رفتم سمتشو 

درو باز کردم

با دیدن خونشون لبخندی  دندونی زدو از ماشین پیاده شد......

رفت سمت در خونشون منم به ماشین تکیه دادمو 

رفتنش رو نگاه کردم ......
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بعد از چندمین که هی آیفون رو میزد 



در بازشدو همون پسره که دیده بودمش 

اومد دم در از همینجام معلوم بود عصبانیه

بی اراده رفتم سمتشون

مهدیس 

ساکت و ترسیده بهش خیره شده بود هیچی نمیگفت

پسره با دیدن من بیشتر عصبی 

شد و حمله کرد سمت مهدیس بی اراده بازوشو گرفتم پشت سرم نگهش داشتم 

طرف پسره برگشتم گفتم چته اقا پسر معلومه که داری چیکار میکنی .. .

عصبی با دست زد رو قفسه سینم و گفت تو  این وسط زر اضافه نزن

معلومه تا این موقع شب کدوم گوری بوده

بعدم که اومده با یه شازده اومده

خوبه چشممون روشن خانم پیشرفت کردن مارو بگو فک میکردیم که مهدیس خانم اهل 

پسر بازی نیستن ههه  .  .... 

کلافه پوفی کشیدمو گفتم

اقا محترم این چه طرز حرف زدنه



اخه

شما معلوم هس چی میگید...

این خانم امروز عصر با من تصادف کردن 

حالشون بد بود 

بردمشون بیمارستان 

الانم مرخص شدن

ایشون لطف کردن از من شکایت نکردن

منم ازشون خواهش کردم برسونمشون 

بعدشم اقا خودت همچین بلایی سر یکی بیاریی 

اونم این موقع شب حداقل تا خونش نمیرسونیش.....

گوشیشونم خاموش شده بود تا اطلاعی بهتون بدم

بعدم گوشی خاموش شده مهدیسو گرفتم سمت 

گوشیو با بهت از دستم گرفت

با چشایی گرد شده نگام کردو زیرلب گفت تصادف....

منو کنار زدو رفت سمت مهدیس 

که اشکاش پشت سرهم میرخت از گریه های ارومش عصبی شدمو دلم میخاست این 

پسره رو طوری بزنمش که نتونه ازجاش بلند شع.......



 _مهدیسی خواهری خوبی الهی فدات شم 

چیزیت که نشده ...

مهدیس سرشو بالا انداخت و نه ارومی گفت

پسره سمت من برگشت بادستشو دراز کردو با شرمندگی گفت 

بیخشید اقا.....

+راد هستم .. . ساتین راد

_اها بله اقای راد ببخشید تند رفتم 

اخه سابقه نداره همچین اتفاقی بی افته نگرانش بودم 

متاسفم بابت حرفایی که گفتم....

دستشو فشاری دادمو گفتم این چه حرفیه درکت میکنم

الانم دیر وقت برید داخل حال خواهرتون خوب نیس....

_ممنون لطف دارید داخل تشریف نمیارید...

+نه ممنون 



_خواهش میکنم خدا حافظتون

خدافظی کردمو رفتم سمت ماشین پشت رل نشستمو

بع پنجره اتاقش زل زدم......
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بعد از چند مین لامپ اتاقش روشن شد

به امید این که بیاد لب پنجره نگامو نگرفتم

ولی بعد چند مین

لامپ اتاقش 

خاموش شد اهی کشیدم مطمئنم بودم با اتفاق های امروز 

دیگع هیچوقت پاشو تو رستوران نمیزاشت ......

ماشینو راه انداختم و مسیر خونه رو در پیش گرفتم ....



اروم بی صدا در نشیمن رو باز کردم 

رفتم بالا با همون لباسا خودم رو تخت پرت کردم

امروز چه روز سختی بود

هم سخت هم شیرین

زبونم رو لبام کشیدم

هنوزم طعم لباش رو حس میکردم

یه مزه خاص و خوشمزه

امروز دوبار تجربش کردم

اونم چه تجربه ایی....

دستامو زیر سرم گذاشتمو به سقف خیره شدم .....

یهو یاد خنده های نازش افتادم

بی اراده لبخندی رولبام نشست 

دلم میخاست الانم کنارم بود

من باز اون گردن سفیدش و گاز میگرفت اون ریسه میرفت از خنده

و میگفت آیییی ساتین نکن بدم میاد....

چقد بنظرم اسمم قشنگ اومد لبخند دیگه ایی زدم که قیافه گریونش جلوم نقش بست



لعنت به من که اذیتش کردم لعنت......

کلافه چشامو بستم ......

اروم بخواب رفتم.....
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با الارم  گوشی از خواب بیدار شدم

قطعش کردمو خمیازیی کشیدم تو جام نشستم

کش قوسی کردمو

رفتم سمت کمدم

حولمو برداشتم 

رفتم حموم.....

دوش رو بستم اومدم بیرون 



یه راست رفتم سمت کمد لباس 

باید میرفتم دانشگاه 

کلاس داشتم

یه جین تیره با یه پیرهن طوسی جذب پوشیدم 

استیناشو تا ارنج تا زدم 

یه شال گردن طرح چروک مشکی طوسی 

دور گردنم انداختم 

به موهام یکم ژل زدمو 

و کالج های مشکیمو پام کردم

رفتم پایین یه چند تیکه کیک ازداخل یخچال 

برداشتم 

با یه لیوان شیر شروع کردم به خوردن

یه دستمال برداشتمو دستامو باهاش پاک کردم

کلاسورمو دستم گرفتمو 

رفتم سمت دانشگاه

سوار ماشین شدمو



کلاسورمو رو صندلی کنارم پرت کردم

که چشمم به کف ماشین افتاد

یه لنگ گوشواره بود اروم برداشتمش

یه گوشواره پروانه ایی طلایی با نگین های کوچولو دقیق بهش نکاه کردم

مال مهدیسه چون دیروز تو گوشش دیدمش اروم گذاشتمش تو کیف پولمو از حیاط 

زدم بیرون...... 
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نزدیک یونی بودم که گوشیم زنگ خورد

ماشین یه گوشه نگهداشتم جواب دادم که صدای جیغ جیغو سانی بلند شد:

کجا رفتی تو اول صبحی 

شدیم جن بسم الله !!!!

ما بسم الله نگفتیم تو غیب شدی 



خونه رو با خوابگا اشتباه گرفتی

کله سحر میری نصف شب میایی خوبه والاااا.....

_اهههههه سانی دهنت تو ببند امروز اصن حوصله تورو ندارم 

بعدشم کلاس دارم نفهمم ....

+اهاااااا هرشب تا ساعت یک دو کلاس داریی دیگه چه داداش درسخونی دارم من 
......

_سانی فقط ببند اصن حوصلتو ندارم زنگ زدی نق بزنی قطع میکنم...

+خوبه والااااا... حوصله ندارمات واسه ماس

بعد حال خوب و دل قلوه دادنت واسه اون دخترای خیابونی....

گوشیو قطع کردمو پرتش کردم رو صندلی 

اههه خدا این سانی رو درس کرده که همش رو اعصاب من یورتمه بره 

ماشین رو راه انداختم ....

با دیدن عرفان و سهیل سمتشون رفتم و کنارشون نشستم سلامی کردم



عرفان:به به اقای ساتین عجبااا 

دیگم نمی یومدی 

چرا اینقد خودت اذیت کردی 

_خفه شو عرفان که اصن اعصاب ندارم میزنم شل و پلت میکنماااا

_اوووخ اوووخ باز با کدوم کات کردی که بی اعصابی

سمتش حمله کردم که سهیل باخنده دستمو گرفت و گفت بیخیال بابا

توام بس کن عرفان چیکارش داریی 

بعدم صداشو آورد پایین و گفت باز زده بالا اعصابش خورده
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با خنده توسر جفتشون زدم وگفتم آدم نمیشید شما دوتا؟؟

هردو باهم نوچ کشداری کردن

استاد هنوز نیومده بود

منم جزوه عرفان و گرفتم تا یه نگاه بهش بندازم که یه صدای ظریف دخترونه شنیدم

_ببخشید اقــا میتونم اینجا بشینم 

به صندلی خالی کنارم نگاه کردمو کیفمو برداشتم

و بهش اشاره کردم بشینه

بی توجه بهش 

گرم درس خوندن بودم

که گفت

تا حالا ندیدمتون؟؟!

نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم منم تا به حال شمارو ندیدم

لوس خندیدو و چتریای بلندشو که تو صورتش بودن زد کنار



و گفت 

من دانشجو اصفهانم به عنوان مهمان اینجا یه هفته ایی هس منتقل شدم...

اهاییی گفتم باز خودم مشغول درس خوندن 

کردم که باز صداش به گوشم رسید

شمام انتقالی گرفتید...

کلافه جزوه رو بستم و گفتم نه

+پس دانشجوی همینجا اید

..

_بله...

+اها 

بعدم دستشو سمتم دراز کردو گفت نیکی قاسمی هستم

دستشو گرفتم و گفتم رادم ساتین راد...

+ساتین؟؟



اسمتون خوشگله معنیش چی میشع

_محبوب _دوست داشتنی

با خنده گفت خیلی بهتون میاد
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تک خنده ایی کردمو گفتم

لطف دارید ..

جزوه رو از جلوم برداشت 

نگاهی بهش انداخت و

گفت 

شما این مبحث رو بلدید؟؟؟



نگاهی به مبحث انداختم سری تکون دادم

که گفت

چه عالیه 

میشه واسه منم یکم  توضیح بدید 

اومدم واسش توضیح 

بدم

 که گفت الان نه؟؟

یه روز دیگه 

الان استاد میاد.....

_اوکی هرجور راحتی

+میشه شمارتون رو داشته باشم که باهاتون تماس بگیرم...

سری تکون دادمو شمارمو بهش دادم

سیوش کردو



تکی زد

وگفت اینم شماره منه

به شمارش نگاهی انداختمو نیکی سیوش کردم

با اومدن استاد ساکت شد 

اما عرفان و سهیل ول کن نبودن

تو یه برگ یاد داشتن نوشتن

راز موفقیتت چیه داداش

با گنگی نگاشون کردمو نوشتم راز چی...

با خنده نوشتن راز مخ کردن دخترا دیگه
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خندیدمو زهرماری نثار جفتشون کردم

که نوشتن

والا راست میگیم

این دختره تو این یه هفته که اومده 

هیچکسو تحویل نگرفته

حالا زرتی اومد به تو شماره داده

خندیدمو نوشتم جذب جذابیتم شده

با صدا استاد هرسه تا نگاش کردیک که گفت

اقای راد اونجا چه خبره باز 

چند وقته که کلاس نیومدید

الانم که اومدید دارید نظم رو بهم میزنید



+ استاد والا جون جفت بچم خبری نیس 

به جز یه گفتمان کوچیک

استاد انصاری چش غره ایی بهم رفتو و گفت

این گفتمان تون رو بذارید واسه بعد 

بعدم شروع کرد به درس دادن .....

با خسته نباشید استاد همه از سرجاشون پاشدن 

اومدم که  باسهیل و عرفان  برم بیرون 

که نیکی اومد سمتمو 

گفت

بریم سلف

سری تکون دادمو باهاش رفتم

یکم که از سهیل و عرفان دور شدم

گوشیم زنگ خورد عرفان بود میدونستم میخاد چی بگه واسه همین 

ریجیکتش کردم 

که اس اومد 



نوشته بود 

نامرد دیوث نارفیق حالا مارو به اون دختره غربتی فروختی

خندم گرفت و بیشوری نثارش کردم

این پسره آدم بشو نیست که
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نیکی نگاهی بهم انداخت گفت به چی میخندی؟

ابرویی بالا انداختمو گفتم چیز خاصی نیس 

دختره پروووو 

اهاااااااان کشیدیی 

کرد زودتر از من وارد سلف شد



سمت میزیی

 رفت و منم رفتم تا چیزی بگیرم......

سفارش هارو میز گذاشتم 

که چشمم به سهیل عرفان افتاد

که میز بغلی نشسته بودن

عرفان پشت چشمی نازک کردو صورتشو برگردوند 

با خنده سرمو پایین انداختم

که گرمی دستیو رو دستم حس کردم

با تعجب به دستم نگاه کردم

دست نیکی بود ....

به صورتش نگاهی انداختم که لبخندی زد و گفت 

صدات کردم جواب ندادی.....

سری تکون دادم گفتم

جانم کاری داری؟



سرشو به نشونه نه تکون دادو ساندویج شو برداشت و شروع کرد به خوردن

به دستش نگاهی انداختم ناخوناش فوق العاده بلند بودن

یه لاک آبیم زده بود با کلی گل و بته طلایی 

دستای مهدیس از دستای این کوچولو تره و ظریف تر 

حتی ناخوناش خوشکل تره  با این که بلندم هس ولی یه کمه پوستشم خیلی سفید تره 

خیلیم به دستاش میاد ....

با فکر مهدیس لبخندی رو لبام نشست ....خاله سوسکه عین سفید برفیه 

یهو اتفاق های دیروز دیشب یادم اومد کلافه دستی تو موهام کشیدم .....
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با اتفاق های دیروز و دیشب دیگه مطمئنم نمیاد ....

غدترو یه دنده تر ازاین حرفاس 

کلافه از این که دیگه نمی بینمش 

دستی تو موهام کشیدم

نگام به نیکی افتاد که تو صورتم زل زده بود 

ساندویجم برداشتمو تکیه دادم به صندلی گفتم

چرا اینجوری نگاه میکنی 

شونه ایی بالا انداخت و گفت همینجوریی 

عین خودش بهش زل زدم ...

چشای متوسط آبی رنگ که بنظر میرسید لنزه 

دماغ عملی 

لبای نازکش 

پوست برنزه اش 

با اون موهای آبی رنگش 

نگاهی به هیکلش انداختم 



قدش بلند بود حدودا ١٧۵ به بالا

بهش میخورد

با اون مانتو جلو باز آبی و شلوار و تیشرت سفید 

و صندلای بندی آبی رنگ 

ازش دختر جذابی ساخته بودن

علاوه بر جذابیش همه حرکاتش با عشوه لوندی بود

ولی به نظر من مهدیس بااون قیافه ملوس و سادش از این دختر خیلی خوشکل تر بود 

اون چشای گربه ایی تیرش 

اون لبای کوچولو قلوه ای خوشمزش....

اون قد کوچولوش که وقتی تو بغلم بود دلم نمیخاست بیاد بیرون 

دلم میخاست طوری فشارش بدم که صدا استخوناش بلند شه 

عین یه عروسک میمونه 

اگه نیکی هزار برابرم ازش لوندتر و جذاب تر باشه 

بنظرم مهدیس ازش سرتره.....

از فک کردن بهش دلم شدید هواشو کرد 



چقد این دختر بچه شیرین و بامزس

خیلی واسم عجیب بود 

من چرا اینقد بهش فک میکنم ...

شده همه فکرو ذکرم ....

کلافه شدمو پوفی کشیدمو ساندویجو پرت کردم رو میز....
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نگام به نیکی افتاد که با لبخند نگام میکرد....

نگاهی به ساعتم انداختم

یه بیست مین دیگه کلاس داشتم باز 

اهههه اخه یکی نیس به من بگه مگه مرض داشتی ترم تابستونی برداشتی که الان عین 

خرتوش بمونی .........

از سلف اومدیم بیرون با زنگ خوردن گوشیم نگامو بهش دادم 



از رستوران بود.. 

_بله

+سلام اقا خسته نباشید

_ممنون کاری داشتی؟؟؟

+اقا این پسره امروزم نیومده چی امر میکنید....

تو موهام چنگی زدمو گفتم 

اخراجیشو بنویس اخراجه....

+اخه اقا...

_اقا بی اقا اخراجه همین که گفتم

 

بعد گوشی قطع کردم 

بدون توجه به نیکی 



که با کنجکاوی نگام میکرد

شماره مهدیس رو گرفتمو

چند قدم ازش دور شدم

با زنگ خوردن گوشی 

لبخندی رو لبام نشست

ولی گوشی قطع شد بازم 

گرفتم 

که صدای گرفته اییی بلند شد

+اهوووووووومممم

خندم گرفت معلومه که خواب بوده 

نمیدونستم چی بگم که باز صداشو شنیدم که گفت اههه بنال دیگه نازگل خوابم میاد

ابروهام پرید بالا

پس اشتباه گرفته 

لبخند شیطونی زدم

صدامو دخترونه کردمو گفتم اولا سلام بعدش



یه نگاه به ساعت بنداز

معلوم بود گیجه ولی گفت تو چرا صدات عین خروسیه که سرما خورده  

بعدش مگه ساعت چنده....

ابروهام رفت بالا و گفتم

چیز دیگه ایی نبود مثال بزنی 

بعدشم ساعت ١٢هس

یهو معلوم بود سیخ نشست و گفت مرگ سرمه ساعت دوازدس

+اهومم

_ای بابا چقد خوابیدما 

+مگع دیشب نخوابیده بودی 



نه والا مگه فکر و خیال اون پسره گذاشت تا چهار صبح از این پهلو به اون پهلو میشدم 

پسره کدوم پسره نکنه واقعا کسی تو زندگیش هست ......

با این فکر حس کردم قلبم نمیزنه زود ازش پرسیدم

کدوم پسره ؟؟؟

که خمیازه ایی کشیدو

اروم گفت همون رستوران داره 

اصن قیافش از جلو چشمام نمی رفت

نازی ول کن این حرفارو خدافظ من خوابم میاد

بعدم قطع کرد
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از این که اونم دیشب به فکرم بوده لبخندی رو لبام نشست 



یه حس شیرین کل وجودمو گرفت 

نفس عمیقی کشیدمو رفتم سمت نیکی 

با عشوه تمام بازومو گرفت و گفت

دلت اومد منو اینجا تنها بزاریی 

جفت ابروهام بالا پرید چه زود دخترخاله شداااا

چیزی نگفتم که محکم تر دستم گرفت

رفتیم سمت کلاس 

گفت بریم اخر کلاس بشینیم 

قبول کردمو

اخر کلاس سه تا صندلی خالی بود و همه بچه جلو نشسته بودن

نشستیم

به اطراف نگاهی کردم که همه گرم حرف زدن بودن

با گرمی دستی رو رونم 

نگامو به نیکی انداختم 

تو چشام زل زده بود



رون پامو می مالید

حس شهوت تمام وجودم گرفت 

کلافه بهش گفتم نکن 

که دستشو برد جلوتر ......

اومدم دستشو بردارم

که دستمو گرفت و گذاشت رو رون خودش 

از زیر ساپورت نازکش گرمای پوستش کاملا معلوم بود 

حسابی کلافه شدم 

حرکات دستش 

باعث شد بدتر شم 

تو یه حرکت دستشو گرفتمو بلندش کردم با تعجب نگام کرد که گفتم برو

از کلاس زدیم بیرون

رفتم سمت ماشین

ریموت زدمو گفت سوارشو 

و روندم سمت خونه...........
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باهم وارد آسانسور شدیم ....

بی معطلی اومدم سمتم

دستشو انداخت دور گردنم

دستمو دورکمرش انداختمو به خودم چسبوندمش

لباشو رو لبام گذاشت 

شروع کردم به اروم بوسیدن

اونم باهم همراهی میکرد

به دیواره آسانسور کوبیدمش

بهش چسبیدم

حرکت لبام رولباشو بیشتر کردم 

دستم رو مانتوش گذاشتمو سینه هاشو از رو مانتو فشار دادم

اهش بین لبام خفه شد....



با وایسادن آسانسور 

اروم ازهم جداشدیم 

هردو نفس نفس میزدیم بی معطلی سمت در رفتم بازش کردم

داخل شدم یه حس بد داشتم 

یه دلشوره عجیب 

یه حال هوای تلخ و گس

همش صورت گریون مهدیس جلو چشم می یومد

اومدم که برم سمت سرویس

که نیکی ازپشت دستاشو

دورم حلقه کرد و اروم اروم گردنم می بوسید ........
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اومدم حلقه دستاشو از دورم باز کنم 

که محکم تر گرفت منو حس شهوتم زیاد شده بود

کلافه سمتش برگشتم

که چیزی نثارش کنم

که لباشو 

گذاشت رو لبام

بعد چند مین منم باهاش همراهی کردم

وحشیانه میبوسیدمش 

گاز میگرفتم

مقعنه شو از سرش درآورد

و مانتوش 

تو یه حرکت از تنش درآورد

تیشرت تنشو داد بالا

بادیدن بدن برنزش اون سینه های درشتش تواون سوتین مشکی توری

حالم بدتر شد

رو مبل پرتش کردمو



روش خیمه زدم .......

لبامو رو گردنش گذاشتم 

تندتند گاز میگرفتم و میبوسیدم

رفتم سمت سینه های درشتش 

تیشرتشو از تنش درآوردم

از بالا سوتینش

سینه هاشو بالا کشیدم

اینجوری راحت تر میشد گاز بگیری

لیسی بهشون زدم

که اه غلیظی کشید

شروع کردم نوکشون خوردن

و بادست مالیدن 

صدای اه و نالش کل اتاقو گرفته بود......

کمربندمو بازکردمو

شلوارمو تا زانو کشیدم پایین

نیکی اروم شلوارشو از پاش درآورد

و رومیز پرت کرد.......
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با دیدن پاهای پرو برنزش سمتش خم شدم

لباشو اروم بوسیدم

و دستمو

دورانی بین پاهاش حرکت میدادم

لبام برداشتم جفت پاهاشو 

بلند 

کرد 

تو یه حرکت مردونگیمو واردش کردم که جیغش 

رفت هوا....

بی اعتنا به جیغش شروع کردم به عقب جلو کردن



جیغش تبدیل شد به اه های غلیظ 

حرکاتمو بیشتر کردم که ....        .......

*مهدیس*

با صدای مامان که صدام میکرد از خواب بیدارشدم

به گردنم تابی دادم 

  اومدم پایین

خمیازیی کشیدمو دستی تو موهای بلندم کشیدم

با صدای گرفته از گریه های دیشب

گفتم مامان بیدارشدم

رفتم سمت سرویس به صورتم آبی زدم 

که چشمم به کبودهای گردنم افتاد

با چشای گشاد نگاشون کردم

انگشتمو گذاشتم روشون 

که درد گرفت و اخی 

گفتم

این کبودهای از کجا.........



سرمو انداختم پایین که همه چی عین یه نوارفیلم از جلوچشام رد شد........

کلافه تو موهام چنگی زدمو از سرویس اومدم بیرون

رفتم تو اتاقم کرم پودر رو برداشتم 

و زدم رو گردنم و فحش دادن بهش.......

پسره عوضی هوس باز چش وزغی عین اسب آبی میمونه با اون قیافش نکبت چندش

هرزه دخترباز مردشور برده ایشاالله بادستای خودم کفنت کنم خودم خرماتو بخش 

کنم.......... .
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اعصابم حسابی خورد بود با زنگ خوردن گوشیم

کرم پودر رو رومیز پرت کردمو

گوشیمو



برداشتم 

اههه باز که نازیه

با کلافگی گفتم

باز چیه نازی

_ههه این چه وضع حرف زدنه انگاری از دیشبه باهات زیر یه پتو ام 

ایشششششششششششش

_لال شو گلم  بعدشم اون وقتی زنگ زدی بنال ببینم چیکا داری

+ای خاک تو سرمن که تو خل و چل رفیق منی اخه اسکول شاسکول 

من کی بهت زنگ زدم راستشو بگو ساقیت کیه باز صنعتیو سنتی رو باهم زدی قاطی 

کرد... 

_زنگ زدی چرت پرت تحویل من بدی به خدا قطع میکنم اصن حوصله ندارم

از لحن جدیم به خودش اومد و گفت اوم چیز خوبی تو دیشب چرا نیومدی کجا 

موندی



از یادآوری دیشب کلافه شدمو گفتم 

پشت تلفن نمیشه دیدمت بهت میگم......

نذاشتم حرفی بزنه و گوشی قطع کردم

از رو حرص لبامو شروع کردم به جویدن

دلم میخاست طوری بزنمش که نفسش بالا نیاد

با حرص رفتم پایین که چشمم به ماهان خورد 

پوزخندی تحویلش دادمو رفتم سمت آشپزخونه..  ....
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مامان سمتم اومدو نشوندم رو صندلی ........

به میز روبه رو نگاهی انداختم 



جفت ابروهام بالا رفت

مامان بدون توجه بهم گفت 

الهی فدات شم دختر قشنگم 

بخور همشون رو مامان جان

تک خنده ایی کردمو گفتم اگه بدونم تصادف کنم شما اینقد مهربون میشی 

قول میدم هرروز برم زیر ماشین

مامان چش غره ایی بهم رفت و گفت حقا که پرویی 

حواست به غذا باشه 

من برم به حدیث زنگ بزنم ....

با دهن پر باشه گفتم که گفت

تو بزرگ نمیشی چقد بگم با دهن پر حرف نزن....

قیافمو مظلوم کردم که گفت اینجوریم نگاه نکن که گول نمیخورم



بعدم رفت بیرون.... 

بع خوردنم ادامه دادم که صندلی کشیده شد

نیم نگاهی انداختم که ماهان رو دیدم که رو صندلی روبه روم نشسته

هیچ توجه ایی بهش نکردم

که گفت مهدیس قهری؟؟؟

مکثی کردو ادامه داد بابا به خدا نگرانت شده بودم 

مامان بابام خونه نبودن 

میدونم بابت چی ناراحتی خو حق بده 

خودتو بزار جای من !!!!!

از عصر هی زنگ بزنم هی خاموشه 

بعدم ساعت ١٢شب با یه پسره لندهور پیدات شه

چه حسی بهت دست میده...... 
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هیچی نگفتم که ادامه داد 

بابت اون حرفایی که زدم واقعا متاسفم 

دست خودم نبودن 

اصن وقتی اون پسره رو دیدم ........

پوزخندی زدمو بشقابمو برداشتم از جام پاشدم

همونجورم گفتم

اره حق داشتی بگی نکه همیشه من با هر مدل پسری دیده بودی 

وقتی اینو دیدی دیگه حرفات دست خودت نبووود

پوزخند دیگیم تحویلش دادم و گفتم بهونه نچین حالا

وقتی منو میشناسی میدونی چه جور آدمی هسم نباید جلو یه غریبه خوردم میکردی 

اونجوری تحقیرم میکردی 

حالا اون پیش خودش چی میگه میگه حتما دختره یه کاره ایی هس 



که داداشش اونجوری گفت اصن اون به درک

خودت چه جوری تونستی اینقد حرف بارم کنی 

واقعا واسه خودم متاسفم که حتی خانوادمم نمیشناسن منووو.....

بدون توجه به مهدیس مهدیس کردنش

از آشپزخونه زدم بیرون 

رفتم سمت اتاقم 

خودمو رو تخت پرت 

کردمو دستم گذاشتم رو چشام

با بستن چشام قیافش اومد جلو چشام 

زود چشامو باز کردمو چندتا فحش نثارش کردم

گوشیمو برداشتم 

یکم منچرز بازی کردم.....

حداقل همین بازی کردن باعث میشد یکم قلبم آروم شه 

دیشب یه حرفایی شنیده بودم 

که عین یه وزنه ١٠٠کیلویی رو قلبم فشار میاوردن

خیلی سخته.......
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با اومدن پی ام از تلگرام از بازی اومدم بیرون

به شماره غریبه ایی که پی ام داده بود نگاه کردم

نمیشناختمش 

زدم روشو عکساشو نگاه کردم یه دونه عکس بیشتر نبود

از چهره نیم رخ یه پسر که اونم تو تاریکی بود

موهاش جلو چشاش ریخته 

بود اصن زیاد نمیشد تشخیص داد کیه

به پی امش نگاه کردم که نوشته بود

+سلام خانم خانما 

ابرومو بالا انداختم لبمو به دندون گرفتم 



هی میخاستم جواب ندم هییی نمیتونستم 

اخرشم حس کنجکاویم موفق شد

و

زود نوشتم 

_شما؟؟؟؟

به صفحه گوشی خیره شدم و لبامو شروع کردم جویدن

تیک دوم خورد و شروع کرد نوشتن 

+جواب سلام واجبه ها؟؟؟؟ .......

پوفی کشیدمو نوشتم 

_گیریم که سلام حالا شمااااا؟؟؟

یه استیکر خنده فرستادو نوشت 

حالا آشنا میشیم



بعدم کنارش یه استیکر شیطون گذاشته بود

حرصم دراومد؟؟! چقد بدم میومد یکی بخاد بازیم بده ......
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با حرص نوشتم 

_نگیدددد حتما بلاک میکنم

یه ایموجی خنده فرستاد و گفت حرص نخور اون لباتم اینقد نجو...

با چشای دراومده به گوشیم نگاه کردم 

نکنه داره منو میبینه 



به دور برم نگاه کردم ...

نکنه ماهانه میخاد اذیت کنه

بدون اینکه جوابشو بدم رفتم پایین دیدم ماهان جلو تی ویه و گوشیش رو میز 

اروم اومدم بالا و جوابشو نوشتم 

من اصنشم حرص نمیخورم 

بعدشم اصنش لبامو نمیجوم ....

باز یه ایموجی خنده فرستاد و نوشت از نوشتن معلومه خاله سوسکه 

حرصم دراومد پامو کوبیدم زمین نوشتم خاله سوسکه خودتییییااا

یه استیکر شیطوووون فرستاد و نوشت

نووووووووچ توییی

با حرص نوشتم نخیرمشششش تویییی.......



یه ایموجی خنده فرستادو نوشت باشه منم توام اینقد حرص نخور میترسم تلف شی ....

یه ایموجی پوزخند فرستادم

که یه استیکر بوس فرستاد......

کلافه نوشتم میشه بگی کی هستی 

باز نوشت آشنا میشیم ......

چشامو تو کاسه چرخوندمو تو یه حرکت بلاکش کردم اومدم نفس راحتی بکشم 

که دیدم یه پی ام عادی اومد ......

از همین شماره بود 

نوشته بود پرنسس خانم حالا منو بلاک میکنی......

با حالی زار خودمو رو تخت پرت 

وایی خدا این دیونه باز کیه .....

نوکرتم هرجا دیونس میندازی گردن من .....



#143

جوابشو ندادم که باز صدای آلارم پیامک اومد 

نوشت بود اگه میخایی بدونی من کیم امروز ساعت پنج بیا به این آدرس....

به آدرس نگاه کردم 

ادرس یه پارک کوچولو تو مرکز شهر بود 

بی اراده نوشتم 

چرا بیام؟؟؟ اصن چه جوری بهت اعتماد کنم؟

بعداز چندمین پیامش اومد که نوشت بود

هرجور خودت میدونی 

ولی بیایی بد نمیشه واست

منتظرتم 



به امید دیدار....

گوشیمو رو قفسه سینم گذاشتمو به سقف خیره شدم

حس میکردم کلی علامت سوال تو سرم میچرخه 

به ساعت نگاه کردم چهار ربع بود 

نمیدونستم برم یا نه

شاید نازگل یا سرمه ان دارن سربه سرم میزارن...

کلافه سرمو تکون دادم ....

بین یه دوراهی مونده بودم ......

ازتخت اومدم پایین و حولمو برداشتم شاید با حموم کردن

یکم حالم بهتر شه.....
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تصمیم رو گرفتم نمیشد نرم 

یعنی این حس فضولی نمیذاشت نرم

اگه نمیرفتم تا یه عمر میمردم ازفضولی 

باید میرفتم میفهمیدم کیه........ بااین که میدونم کیه !!!!!

یه شلوارکتون مشکی و مانتو مشکی کوتاه پوشیدم 

یه روسری بلندم سرم

کردم یه تل به موهام زدن تا برن بالا

کالباسی به لبام زدم..... یه ضد آفتاب یه رژ 

ساعت ربع کم پنج بود 

اروم از پله ها اومدم پایین 

مامان پای گوشی بود

داشت باهاش ور میرفت 

کنار پاش زانو زدم

گفتم مامانی

بدون این که نگام کنه گفت تو یخچال الویه درست کردم بخور....

چشامو تو کاسه چرخوندمو گفتم ماااماااان 



باچش غره نگام کرد و گفت چیه هی مامان مااامان

 

اوم دارم میرم بیرون 

+جان کجا به سلامتی 

چه زودم شال و کلاه کرده

_میخام با نازی و سرمه برم پارککک برمممم 

+نخیر

_ههههه چرااااا 

+مگه تو دیروز تصادف نکردی حالا کجا هلک هلک پامیشی میری 

_ماااامان خواهش میکنمممم

چپ چپ نگام کردو گفت فقط زود برگرد



بی اراده محکم لپش و بوس کردم و گفتم 

جیگرتو خام خام ننه

بعدم باخنده از خونه زدم بیرون.....

واسه تاکسی دستی تکون دادمو ادرس رو دادم.....
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رفتم سمت پارک پر از دختر پسرای جوون بود

اخه ساعت پنج تو این گرمااا

جای قرار گذاشتن اهههه

به ساعتم نگاه کردم پنج و نیم بود

به دور برم نگاه میکردم که بادیدن کسی که داشت میومد سمت

خون تو رگام بست



بدنم سست شد و نای وایستادن نداشتم 

عصبانی شدمو  اومدم برگردم که سریع اومد سمتم

و بازوهامو تو دستاش گرفت منو سمت خودش کشید .....

سینه به سینه اش وایساده بودم

 با عصبانیت گفتم:

ولممم کن عوضی

کی بهت اجازه داد بهم دست بزنی

شروع کردم تکون خوردن

صداشو شنبدم که گفت اروم باش یه لحضه ......

همه چیو بهت میگم  ....

علاوه براین که اروم نشدم بدتر شروع کردم به ول خوردن که منو سمت خودش 

کشیدو دستاشو دورم حلقه کرد

سرشو آورد پایین تر و گفت باید باهات حرف بزنم چرا اینقد سرتقی میکنی ...

یه لحضه به حرفام گوش بده ....
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ازبین دندونا کیلک شده گفتم ولم کن بعد ....

پوفی کشیدو چشاشو تو کاسه چرخوندگفت قول بده وایسی ؟؟؟

چشامو ریز کردمو گفتم اول دستاتو بردار بعد قول میدم 

+نووووووووچ اول قول بده ؟؟؟

_دستاتو بردارر تا قووول بدم

دستاشو علاوه بر این که برنداشت حتی حلقه دستاشم تنگ تر کرد



دیگه کامل بهش چسبیده بودم 

با حرص گفتم 

ولممم کن چرا عین کنه چسبیدی به مممممممن

شونه ایی بالا انداخت خیییییلی ریلکس گفت قول بده تا ولت کنم

وایییی وایییی وایییی خداااااا چقده یه دنده و لجبازههههه 

دلم میخاست بزنم فیس خوشکلشو ناکار کنم

با حرص گفتم باش قول میدم 

+چی قول میدی

چپ چپ نگاش کردمو گفتم قول میدم به حرفات گوش بدم 

الان ولم کن 

با خنده نگام کردوگفت قولم نمیدادی مجبورت میکردم گوش بدی 



بعدم آروم دستاشو از دورم برداشت .....

چشامو از تعجب گرد شد 

و با بهت گفتم تو دیگه کی هستیییی؟؟!!!!!!!

دست هرچی پروه از پشت بستی والا

خندیدو دستشو گذاشت تو جیبشو سرشو انداخت پایین و دستی توموهای خوش حالتش 

کشید.....

یه لحضه فقط یه لحظهههه ها محوش شدم

ووووییییییی ننه من قلبم ضعیفههه 

چقد جذابه لامصب

چقد قشنگ میخنده 

دوس دخترات به فدات اخه
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جااااان من چی گفتم حالااا

چندتا تشر توپ به خودم زدم....

از دیشب تا حالا هی فوحشش میدم 

الااان محوووو زیبایش شدم

من دیگه کیم؟؟؟

اصن اینجا کجاست؟؟

از خنده شروع کردم لبامو گاز گرفتن تا ضایع نباشه

سرمو بلند کردم تا چیزی نثارش کنم

که یه لبخند کج و یه چشمک ریز بهم زد

و گفت بشین حالا میام.... 

جفت ابروها پرید بالا.....



ارومی به جایی که اشاره کرد نشستم

جفتمون خود درگیری داریم

اصن معلوم نیس چی میخایم

بیشترم من ؟؟

به دوربرم نگاه کردم که یه دختر و پسر دیدم 

دختره به درخت تیکیه داد بود پسره روبه روش وایساده بود

روبه روش که چه عرض کنم تو حلقش بود

با دست رو قفسه سینه شو فشار میداد 

دختره ام دستش دور گردن پسره بود

به دور برنگاهی انداختم 

آیینه امو از کیفم درآوردم

موهامو دادم 

تو روسری رو درس کردم

گوشی دستم گرفتم 



رفتم سمتشون...
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اخم کردمو با صدای داد مانندی گفتم 

خانم اقا چه نسبتی دارن باهمممم

هردو از جاشون پریدن 

به قیافه هاشون نگاه کردم

جفتشون بیشتر از١٢_١٣نداشتن

اخمم رو غلیظ تر کردم و رفتم سمتشون با صدای بلندتری گفتم 

مگه نشنیدیدددد



میگم چه نسبتی باهم دارید

دختره که زرتی زد زیر گریه با اون صدای ننرش هر زدن

چشامو تو کاسه چرخوندم که پسره با ترس گفت 

خانم به خدا دختر خالمه

داشتیم میرفتیم خونه بابابزرگم ....الانم داشتیم بستنی میخوردیم  بعدم بازو دختره رو 

تکون دادو گفت مگه نه رزا مگه نه 

؟؟؟؟؟؟

ابروهامو دادم بالاو باخنده گفتم پس بستنی ها کوشن

پسره دستپاچه و هل گفت الان میرم میخرم به خدا

دیگه نتوستم تحمل کنم زدم زیر خنده 

هردوتا عین اسب آبی با دهن های باز بهم زل زده بودن 

که باخنده گفتم خ خخ ییلی چسبید 

حالام شماهام  راحت باشید من برم دیگه 



بعدم رفتم سمت نمیکتی که بودم

چشمم به ساتین خورد

که کلافه هی دستشو تو موهاش میکشیدو

زیر لب یچی میگفت......
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با دیدنم سریع اومد سمتم و گفت اصن معلوم هس تو کجایی

فک کردم رفتی .....

بیخیال شونه ایی انداختم بالا و گفتم همین دور بر بودم

بعدم بی توجه بهش سمت نمیکت رفتمو نشستم روش

بعد چند مین اومد سمتم

کنارم نشست



دستشو

انداخت پشت نیمکت و گفت

راستش نمیدونم چه جوری بگم...

تا حالا تو همچین موقعیتی نبودم.....

راستش مهدیس ...

خودم میدونم اون شب خیلی زیاده روی کردم....

 من اصن قصد اذیت کردنت رو نداشتم .....

اون کارمم دست خودم نبود 

بابت شونمممم...

متاسفم

میدونم نمیبخشی منو ....

ولی ...

کلافه چنگی تو موهاش زدو گفت 

غیر از متاسفم دیگه نمیدونم چی بگم....

میدونستم مغروره  چون تو این مدت شناخته بودمش علاوه بر مغرور بودن یه دنده 



لجبازم هس

پس بیشتر ازاین ازش توقعی نمیرفت....

هیچی نگفتم که گفت میبخشی منووو.....

چیزی نگفتم 

که باز ادامه داد 

ای بابا حداقل یچی بگو....

لبخند شیطونی زدم 

بازم هیچی نگفتم 

که دستشو گذاشت رو رون پام.....
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ازجام پریدمو و با اخم سمتش برگشتم و گفتم

تو با اجازه کی هی بهم دست میزنی

بار آخرت باشه لطفا!!!!

 اصن خوشم نمیاد

هی عین کنه بهم بچسبی.....

خیلی ریلکس نگام کردو گفت سخنرانیتون تموم شد

مادمازل....

سری تکون دادم و گفتم بله بعد دستشو از رو پام برداشتمو گفتم

بار اخرت باشه 

دفعه بعد جور دیگه ایی باهات برخورد میکنم.....

خیلی ریلکس باز دستشو رو پام گذاشت و شمرده شمرده

 گفت 

من هروقت دلم بخواد بهت دست میزنم 

هروقت دلم بخواد بغلت میکنم



هروقت دلم بخاد بوست میکنم

توام هیچ کااااااری نمیتونی بکنی 

خاله سوسکه........

دود از دماغم میزد بیرووووون 

با عصبانیت گفتم جرعت داریییی امتحان کن 

تا بهت نشون بدم

خیلی ریلکس سمتم خم شدو تو یه حرکت گونمو

بوسید 

ناباور دستم گذاشتم رو گونمو با بهت نگاش کردم.....

که خندید و زد رو نوک دماغمو گف

دیدی هیچکاری نکردی

با حرص مشتی تو شیکمش زدم



که دست خودم بیشتر درد گرفت......
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دستمو تو دستش گرفت و نوک انگشتامو بوسید...

با حرص دستمو از دستش کشیدم بیرون 

پامو رو پاش فشار دادمو شیطون نگاش کردم ......

خندیدو تو یه حرکت رو لبامو بوسید

 وگفت هر ضربه ایی که بهم بزنی میبوسمت 

حالا خود دانی.....

حرصم شدید دراومد چرا من هیییی جلوش کم میارممم اخه .......



با اخم گفتم مثل اینکه اصن حالیت نمیشه من چی میگممم اهههه....

 

و صورتمو جهت خلافش گردوندمو اخم کردم

با خنده اومد نزدیکم

و گفت

بابا شوخی کردمااا

قهر نکن .....

چیزی نگفتم که گفت ای بابا مهدیس

آشتی دیگه...

چقد تو ناز نازویی اخه دختر 

اخم غلیظ تر شد 

که ادامه داد

تازه آشتی کرده بودیااا باز قهر کردی.....



_من اصن آشتی نکرده بودم که بخام باز قهر کنم....

+واقعا یعنی اصن منو نبخشیدی....

چیزی نگفتم که خودش ادامه داد....

من نمیتونم درکت کنم....

رفتارت واسم عجیب غریبه...

این روزا داشتن رابطه دختر پسر یه چیز معمولیه ....

فک نکنم یه بوسیدن اینقد مهم باشه که من اینقد عذر خواهی کنم...
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با اخم سمتش برگشتمو و پریدم وسط حرفش و گفت



اگه واسه تو معمولیه واسه من نیس.....

اگه واسه تو مهم نیس واسه من مهمه.....

اگه واسه تو رابطه داشتن عادیه ولی واسه من نیسسس.......

من عین تو نیستم...؟؟؟؟!!!!!

من دوس دارم زمانی که ازدواج

کردم هم روحم هم جسمم

هردو پاک باشن...

نه یه اضافی از بقیه ....

دوس داشتم اولین بوسه رو با کسی که دوسش داشتم تجربه کنم...

من رو این چیزا حساسم ...

شاید حرفامو درک نکنی 

مطمینمم که درک نمیکنی 

چون دنیا من و تو عین هم نیس...



خیلی باهم فرق داریم....

تو تمام معادلات منو بهم ریختی......

اومدم پاشم که دستمو گرفت و مجبورم کرد بشینم

( (اووووف دوساعته من دارم واسه دیوار حرف میزنم

یجوری نگام میکرد ....

ابرویی بالا انداختم و گفتم چرا اینجوری نگاه میکنی ....

+اخه بهت نمیخوره اینقد مقید باشی.....

_مگه باید بهم بخوره

+اره خو اصن به تیپ قیافت نمیخوره.....



چشامو تو کاسه چرخوندم گفتم چون یکم به روز لباس میپوشم 

بهم نمیخوره دختر مقیدی باشم ولی بهم میخوره دختر هرزه ایی باشم....

دستشو گذاشت رو لبام گفت هیششش

هیچی نگو من اصن منظورم این نبود

تو این چند وقته شناختمت 

حرفای دیشبمم فقط واسه این بود که حرصتو دربیارم...

پس تو ادامه نده.....
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چیزی نگفتمو با ناخونام ور رفتم ....

راستش چیزیم واسه گفتن نداشتم

کلافه از سکوت بینمون



به ساعتم نگاه کردم

ساعت شیش و نیم بود

از سرجام پاشدم که نگاش بهم کشیده شد

و سوالی نگام کرد

+اوممم چیز خو دیرم شده 

به مامانم گفتم زود میام خونه ......

ازجاش پاشدو گفت 

هنوز که زوده ....

ولی بیا خودم میرسونمت

_نه مرسی خودم میرم...

دستمو کشیدو راه افتاد

همونجور گفت

حرف نباشه ببینم.. بیا بریم .......



بعدش اومد سمتمو دستش رو انداخت دور شونمو منو به خودش چسبوند

چشامو و گرد کردمو گفتم

ههههههه 

ولم کن

دستشو گرفتم تا از دورشونه بردارم که محکم تر منو به خودش چسبوند

چشامو ریز کردمو با حرص گفتم من دوسااااااعت 

داشتم چی میگفتمااا

نگو داشتم واسه نیمکت حرف میزدم...

تک خنده ایی کردو گفت حرف نباشه 

من که گفتم هروقت دلم میخاد بهت دست میزنم هروقت دلم بخاد .....

باشه باشه فهمیدم

و شروع کردم زیر لب نق زدن......
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با خنده گفت حالا کم زیر لب نفرینم کن 

چپ چپ نگاش کردم

که تک خنده ایی کرد

و زد رو نوک دماغو و گفت 

خیلی بانمکی تو فسقلی...

شکلکی 

درآوردم که خندیدو گفت از دست تو

وارد یه بستنی فروشی  شدیم



صندلی رو کشیدو منو گفت بشین 

تشکری کردم که اروم لبخند زد...

به بستنی که خریده بود نگاهی انداختم وبا طعنه گفتم

بنظرت کم نیس

باتعجب گفت کمه واقعا.....

چشامو تو کاسه چرخوندم گفتمم نه باباااا فوق العادم زیاده

اخه دو کیلو بستنیه ....

_اهااااا اشکالی نداره همشو میخوری دیگه...

+عمراااا مگه من میتونم....

_اره چرا که نه میخایی امتحان کنیم!!؟
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 اخمو گفتم نووووچ نمیخام

اومد کنارم نشست قاشق رو از دستم گرفت

با تعجب نگاش کردم که زد تو بستنی و جلو دهنم نگه داشت

از خجالت لبامو گاز گرفتم و گفتم نمیخاد...بدش به خودم

ابرو بالا انداخت و گفت نوووچ

خودم بت میدم 



کلافه به دور بر اشاره کردم گفتم همه دارن نگامون میکنن بدش خودم میخورم

باشیطنت خندیدو گفت خو نگاه کنن !!!!!دهنتو باز کن بعدم با خنده اضافه کرد بگو 

آآآآ

اخم غلیظی

 که گفت 

بیا اصن خودت بخور بعد قاشق گذاشت تو ظرف

لبخند پیروزی زدم شروع کردم بخوردن .....

با نووچ کشیده ساتین

نگاه سوالی مو بهش دوختم؟؟؟؟

باعصبانیت به میز بغلی نگاه میکرد

سرمو برگردوندم تا نگاه کنم که با عصبانیت 



گفت اگه خوردی بریم....
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ازلحن عصبیش تعجب کردم

این که حالاااااا خوب بود

چش شد یهو!!!!....

سری به نشونه اره تکون دادم که گفت 

پس بریم 

اومدیم بیرون

که صدای یکی رو شنیدم که هی خانم خانم میکرد



توجهی نکردم که گفت یه لحضه صبر کنید ...کارتون دارم

به پسر نوجوونی که صدام میکرد نگاه کردم

و با تعجب وایسادم

بهمون رسیدو کارت و یه شاخه گل سمت گرفت و

گفت خانم این کارت و گل رو اون اقا دادن گفتن بهتون بدم 

گفتن حتمااا ؟باهاشون تماس بگیرید.....

به جایی کع گفت نگاه

انداختم

 همون میز بغلی بودکه سه چهارتا پسره نشسته بودن

با نگاه من پسری که وسط نشسته بود دستشو تکون دادو لبخندی زد 

ابروی بالا انداختمو اخم کردم

که حس کردم دستم کشیده شدم

 کارت و گلی که فرستاده بودن رو ساتین از تو 

 دستم کشید



با چشای دراومده به ساتین نگاه کردم

که رفت سمتشو

یقه پسره رو گرفت و بلندش کرد

دستامو جلو دهنم گذاشتم هین کشیدم

شروع کرد پسره رو به کتک زدن و فوحش دادن...

کثافت لجن تو به زن من شماره میده بزنم همینجا

با پارکت یکیت کنم

بی ناموس ..
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با عجله سمتش رفتم 

مردمم دورشون جمع شده بودن

و یکی اینارو ازهم جدا نمیکرد

رفتم سمتشو 

بازوش گرفتم

و گفتم

وای تروخدا ول کن ساتین 

کشتیش!!!!

ولش کن تروخداااا

اشکام دست خودم نبود 

پشت سرهم می ریختن

هرچی دستشو میکشیدم

اصن بهم توجهی نمیکرد

صورته پسره خونی ومالی بود



با گریه دستامو انداختم دور کمرشو

از پشت محکم  بغلش کردم

حس کردم آروم شد

دستاش گذاشت رو دستم

و اروم از دور کمرش باز کرد

برگشت 

طرفمو 

دستش گذاشت رو صورتم

اشکامو پاک کردو گفت

چرا گریه کردی اخه خانومی....

چیزی نگفتم که لبخندی زدو دستم گرفت

دوستای پسره سمتش رفتن و بلندش کردن

دستشو تهدید وار تکون دادو گفت 



فک کردی شهر هرته 

تلافی شو سرت میارم شازده

رفت سمتش حمله کنه که بازوش کشیدمو

گفتم ترو خدا ولش کن 

سرجاش وایساد و گفت ببین بچه سوسول من صدتای تورو میزارم تو جیب کوچیکم تو 

زر اضافه نزن وگرنه زنگ میزنم ١١٠

بیا جمت کنن تو دماغتو نمیتونی جمع کنی بعد بلا سر من میاری

برو اون ور بزار باد بیاد ....
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به زور دستشو کشیدمو آوردمش بیرون

با اخم گفت چرا نزاشتی برم دخلشو بیارم...

_چقد دخلشو میاوردی؟؟؟

صورتشو نگاه کردی؟؟

دیدی چیکارش کردی؟؟؟

بره ازت شکایت کنه خوبه!!!!

به درک که هرچی گفت ....

+یعنی میگی اون هر غلطی کرد من نگاش میکردم!!!

یعنی من اینقد بی ناموسم...

گوه خورد با جد و آبادش شماره فرستاد

مگه کور بود ندید من باهاتم....

کلافه چشامو تو کاسه چرخوندم

بی توجه بهش رفتم



که دادش دراومد

کجا وایسا ببینم 

باتوام هاااا...

توجهی نکردم که بازوم کشید

و گفت دارم صدات میکنماااا....

+منم ترجیح میدم اصن صداتو نشنوم

_هههههههههه

+نقطه زیر به

نمیری میرمااا...

بعدم راه افتادم

پوفی کشیدو گفت حالا قهر نکن خانم خوشکله اومدم...



چیزی نگفتم که رفت سمت ماشین ریموت رو زد

درو برام باز کردنشستمو

خودشم سوارشد 

و ماشین رو انداخت ....

آهنگ دو دیقه بودی حالا ماک بند رو گذاشت

....

خودش شروع کرد به خوندن باهاش

(نه به باره نه به داره

هنوز هیچی نشده

چرا ترمزت بریده

کجا با این عجله

هنوزم فک میکنم 

یه حسی داری تو به من

تو خودت نریز یه ریز هی حرفاتو بزن

دو دیقه بودی حالا کجااااا میری تو بی ما مواظب دور برت باش مفهمیدی میخوامت 

ای کاش.....)
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با تموم شدن آهنگ صدای بخش رو کم کرد و گفت چطو بود

با خنده گفتم عاوووولی

خندید و پشت چراغ قرمز وایساد

یه دختر کوچولو اومد سمت

ماشین و زد به پنجره و گفت

اقا واسه خانومت گل نمیخری

ساتین چشمکی بهم زدو گفت چرا میخرم خانوم کوچولو

یه شاخه گل رز سمتش گرفت گفت بفرما



گل از دستش گرفت ٤تا تراول بهش دادو گفت

مرسی خانوم خوشکله 

عین خودت خوشکلن

دختره بچه لبخند شیرینی زدو گفت ولی اقا این پول زیاده که

ساتین زد رو نوک دماغش و گفت نه عمویی قیمت گلت 

بعدم از کنارش رد

شد 

گل رو گذاشت جلو ماشین

با حسرت ولبای آویزون به گله نگاه کردم......

ماشین رو به رو خونه نگه داشت وبا خنده گفت

دو دیقه بودی حالااااا کجا میرییی تو بی ما

خندیدمو مسخره ایی نثارش کردم

از ماشین پیاده شدمو گفتم

مرسی بابت همه چی 



من برم خدافظی

_نه یه لحضه

+بله...

گل رو گرفت سمتم گفت بفرمایید

با ابروهای بالا رفته نگاش کردمو 

گفتم چرا میدیش به من!!!؟

با خنده گفت

_خواون دختر بچه گفت بده به خانومت

من دارم میدم

چپ چپ نگاش کردم که  با لبخندگفت بگیر دیگه

بابت این که اینقد اذیتت کردم.....

از دستش گرفتمو اروم گفتم مرسی



رفتم سمت در کع صدام زد

نگاش کردم که گفت 

مواظب خودت باشی 

منم مواظب خودم هستم لازم نیس نگران شی 

خندیدمو دیونه ایی نثارش کردم...

وارد حیاط شدم

که صدای ماشینشو شنیدم.....
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با لبخند وارد خونه شدم .....



سلام سلام سلام مااااماااان اومدم

_علیک سلام خوش گذشت!!!

اره جات خالی عالی بود....

چیزی نگفت و وارد اتاقم شدم

شاخه گل رو بو کردم گذاشتمش 

تو لیوان آب

لباسام عوض کردم میخاستم برم پایین که گوشیم زنگ خورد

نگاهی به شمارش انداختم 

شماره ساتین بود.....

_بله 



_سلام خانم خانما

با خنده گفتم سلام 

کاری داشتی؟؟؟؟!!!!

_اره اره 

+خو چیکا داری بگو دیگه  

باصدای بوق ماشین 

ابرویی بالا انداختم و گفتم 

تو داری رانندگی میکنه...

_اره خو

پوفی کشیدم و گفتم داری رانندگی میکنی به من زنگ زدی؟؟؟؟



_خواره مشکلش چیه....

_اوووووف ازدست توووووو

نکه خیلی درس حسابی رانندگی میکنی ....

داری با گوشیم حرف میزنی!!!

الان میزنی یه بدبختو از دنیا ساقط میکنی....

بعدم گوشی قطع کردم

پسره خل و چل 

 باز زنگ زد که ریجیکت کردم 

که پیام داد

ههه مهدیسی چرا قطع کردی؟؟؟

الان چرا هی رد میدی !!!
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جوابشو نوشت

 چون داری رانندگی میکنی 

یه گوشه نگه دار تا جوابتو بدم .....

بعد چندمین منتظر جوابش بودم 

که زنگ زد

_سلام مجدد خانوم قانون مند

_علیک سلام اقای بی قانون 

_هههههه من کی بی قانونی کردم اخه.....

+همیشه

_هههههههه داشتیممم

+اره



_حیف دم دستم نیستی وگرنه نشونت میدم خانووووم

خندیدم و واسه عوض کردن 

بحث گفتم چیکارم داشتی حالاااا

_منم نفهمیدم بحث رو عوض کردی

زدم زیر خنده که صدای ارومشو شنیدم که گفت

قربون خنده های نازت بشم .  ..

یهو از تعجب آب دهنم پرید تو گلوم.....
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شروع کردم سرفه کردن گوشی رو گذاشتم رومیز 



بعد از چند مین سرفه کردن آروم شدم

گوشیمو برداشتم که صدای نگران 

ساتین رو شنیدم

چت شد یهو

خوبی 

مهدیس ...

چرا جواب نمیدی دختر

مهدیس خانومی....

اروم گفتم بله 

که گفت تو که نصفه جونم کردی 

چت شد یهو...

_اوم چیزیم نشد آب پرید تو گلوم...

_اوف خوبی الان مردم از نگرانی



دختره سربه هوا ....

+اهوم خوبم 

_اوف .... ازدست توووو...

پریدم وسط حرفشو گفتم

بگو چیکارم داشتی دیگه...

با خنده گفت یعنی  دور از جونت داری میمیری از فضولیااااا

با خنده گفتمم اهومممم

_اصن من باهات کاری نداشتم 

+هههه داری اذیت میکنی دیگه

_اره چه جوووورم



+ههههههه ساتییییین 

_هههههههههه جوووونم

+کوفت بی مزه اصن نگو
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_حالا قهر نکن میگم

+نمیخام اصن نگو

_نه میگمممم

+ههههه خو کوفت میگم بگوووو دیگه دقم دادی



خندید و گفت فردا میایی سرکارت دیگه....

+کدوم کار

_ههه مهدیسی اذیت نکن دیگه 

خوب میدونی کدوم کارو میگم ....

+ههه ساتینی اذیت نمیکنم دیگه...

بعدشم اخه من موندم مشاور چه صیغه اییه

تو مشاور میخایی چیکار...

_ای بابا لازمم میشه خو

+دقیقا کجا لازم میشه

_گیر دادیااا

+اره



صب کن .... یه بلایی سرت بیارم _اوف من نمیبینمت خاله سوسکه

خندیدم و گفتم تا ببینی یادت میره

_میبینی حالا 

بعدشم بگو فردا میایی دیگه ......

+نوووووووچ نمیایممم

_مهدیسسسسسسس اذیت نکن 

یه کلا بگو میایی یانه

+نههه

_مهدیسسسسسس

بلند زدم زیر خنده و گفتم حرص نخور میام

ولی گفته باشما فقط صبحا میام 

اعتراضم کنی اصن نمیام



_تو بیا حالاااا
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+اهای اقا محترم کاری نداری قطع کنم....

_چرا چرا؟؟؟کار که زیاد دارم

فقط فردا ١٠آماده باش میام دنبالت...

+نمیخام  خودم میام ...

_لازم نکرده خودم میام بعدشم رو حرف من حرف نزن....!!!



+ای بابا نمیخاد خودم میام دیگه؟....

_نووووچ خودم میام دنبالت....

_اصن دندت نرم بیا 

والاااا

خندید و گفت پس ده آماده باشیا ...

_باوشه

+افرین دختر خوب پشت خطی دارم فعلا خدافظ

_خدافظ

گوشی قطع کردمو رفتم پایین

بابا و مامان و امیر تو نشیمن بودن

رفتم سمتشون و با چشم دنبال ماهان گشتم 

سمت مامان برگشتم گفتم ماهان کو پس!!!



_رفت شمال!!

+شمااااااااال؟؟؟؟

_چرا جیغ میزنی

اره شمال ؟

+پس چرا به من چیزی نگفتید 

منم میخام برم 

_به تو چرا میگفت با دوستاش رفت

بعدشم شاید چند وقت دیگه با عموت اینا بریم...

هیچی نگفتم بالبای آویزون به امیر نگاه میکردم که با گوشیش ور میره

این چند وقتیه خیلی مشکوک میزنه

ازسرجام پاشدم رفتم پشت سرش 

اروم تو گوشیش سرک کشیدم که دیدم داره مطلب علمی میخونه ♀



میگم که امیرو این کارا

لبام گاز گرفتم رفتم سمت مامان و گفتم .....
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راستی مامان فردا کلاس دارم ...

_کلاس چی؟؟

_رقص دیگه ١٠صبح میرم...

+باشه مواظب خودت باشی 

_چشم...



با نور مستقیم افتاب که تو چشمم میخورد از خواب بیدارشدم

دیشب یادم رفته بود پرده رو بندازم

به ساعت نگاه کردم ٩بود

صورتمو شستم رفتم پایین

صبحونه مثل همیشه آماده بود 

باباو امیر مثل اینکه رفته بودن  

مامانم خواب بود...

شروع کردم صبحونه خوردن

که مامان اومد تو آشپزخونه

_سلام صبح بخیر

+سلام عزیزم

_جایی میرید....

_اره با خالت قرار آرایشگاه دارم 

دیرم کردم 



رفتی در هارو قفل کنی 

مواظب خودتم باشی ..

+اهاااا چشم...

_بی بلا فعلا خدافظ...

میزو جمع کردمو ضرفای رو شستم 

رفتم اتاقم 

باید آماده میشدم

یه مانتو کوتاه مشکی دورش نوار سفید داشت برداشتم

با یه شلوارجذب استخونی رنگ 

روسری بلند مشکی و کرم رنگی برداشتم

لباسام پوشیدم

دلم میخاست به چشم ساتین خوشکل بیام 

یه ضد آفتاب زدم

یه خط چشم خوشکل کشیدم کلی ریمل زدم ودر آخر یه رژ قرمززز جیغ به لبام زدم 



روسریمو سرم کردمو از یه طرف گره زدم 

موهام کج تو صورتم ریختم

عینکم رو موهام گذاشتم 

گوشیمو دستم گرفتم رفتم پایین...

با زنگ خوردن گوشیم نگاهی بهش انداختم 

که شماره ساتین بود 

ههه یادم باشه سیوش کنم ...

جواب دادم

که گفت سلام صبح بخیر خانم ...

بدو بیا بریم که دیر شده

_سلام صبح توام بخیر اومدم یه چند مین 

کفشای اسپرت مشکیمو پام کردم

درخونه رو قفل کردمو کلید و برداشتم ......
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****ساتین****

سرمو رو فرمون گذاشتم تابیاد

دیشب اصن نتونستم بخوابم 

همش تو فکرش بودم 

با باز و بسته شدن در سمتش 

برگشتم که ابروهام رفت بالا

یه نگاه به چشمای 

خوشکلش انداختم که با اون آرایش خیلی تو چشم بودن

نگام به لبای قلوه ایش خورد که با اون رژ قرمز خیلی برجسته تر بودن 

خود به خود اخمام توام رفت

ولی سعی کردم چیزی نگم که ناراحت شه 

با خنده سلام کرد



که سرمو تکون دادم...

معلوم بود از رفتارم تعجب کرده

راستش اصن دلم نمیخاست آرایش کن

قیافش بدون آرایش جذاب ترو شیرین تر بود...

من اونجوری بیشتر میپسندیمش ....

تموم راه با سکوت گذشت نه من حرفی زدم نه مهدیس...

ماشین رو پارک کردمو پیاده شدیم

مهدیس جلوتر ازمن راه افتاد 

که چشمم به مانتو کوتاو جذب افتادش

اخمام غلیظ تر شد 

همه برگشتن و نگاش کردن

زودتر خودمو سمتش رسوندم دستمو انداختم دور کمرشو 

به خودم چسپوندمش وبا حرص  گفتم

مانتو تنگ ترو جذب از این نداشتی 

با تعجب و لحن اروم گفت

چی!!!



پوفی از سرحرص کشیدمو 

رفتم سمت اتاقم ....

همه با تعجب نگامون میکردن ؟؟
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با رسیدن به اتاق دستمو از دورش برداشتمو

با حرص گفتم این چه وضعیه که پاشدی اومدی هاااا...

با تعجب گفت مگه چشه؟؟

_چش نیس گوشه لباتو نگا قحطی رژ بود که باید قرمز میزدی که اینقد تو چش باشه

اصن این چه مانتوییه که همه اندامت معلوم تنگ تر ازاین پیدا نکردی...

نمیشد کمتر آرایش کنی 



روسریتو نمیتونستی درس سرت کنی که گردنت معلوم نشه 

که اون پسره اونجوری نگاه نکنه ....

اخم کردو هیچی نگفت 

که ادامه دادم مهدیس مگه باتو نیستم؟؟؟

چرا باید طوری لباس بپوشی نگات کنن 

بابا ایها الناس دوس ندارم کسی نگات کنه مگه زوره

اینجوری نگام نکن!!!

دوس ندارم تو دید مردم باشی

بدون آرایش واسه من خوشکلتری 

من ساده تر میپسندمت.....

بازم هیچی نگفت که حرصم دراومد و گفتم زبونتو موش خورده

سرشو به معنی نه تکون داد



با حرص گفتم قهری که حرف نمیزنی

سرشو پایین و بالا کرد

که حرصم دراومد سمتش حمله کردم

که جیغ بلندی زدو با خنده از دستم در رفت

_وایسا ببینم وروجک ...

_نوچ نوچ 

+فقط گیرت بیارم 

سرشو سمتم برگردوند و شکلکی در آورد که با مخ خورد به دیوار 

سریع سمتش رفتم گفتم مهدیس خوبی چت شد

بازوهاشو تو دستم گرفت تکونش دادم 

که سرشو آورد بالا



روسریش دور گردنش بود

موهاش تو چشاش

با خنده گفتم اذیتم کردی خدا حقمو گرفت ...

اخم کردو شروع کرد به ول خوردن 

تکون نخور خاله سوسکه باید تنبیه شی که دیگه میای بیرون اینقد آرایش نکنی که 

اینقد خوردنی شی 

اخم کردو.......
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ولم کن وگرنه میزنمتا

-وای وای چه خانم خشنی ترسیدم

من جدیماااا +مسخره میکنی 



_دارم میبینم جون تو جدی تر ازتو تا حالا ندیده بودم 

ولم کن مسخره بازی درنیار +ساتین

_و اگه نکنم....

+خونت گردن خودت

_ هههههههه اینجوریاسسسس پس اصن ولت نمیکنم

بعدم دستام دور کمرش چفت کردم بین خودم و دیوار فشارش دادم که دادش 

دراومد...

_خوب خانم خانما بگو چه تنبیه ایی بکنمت تا بار دیگه اینجوری نیای بیرون ....

چیزی نگفت که ادامه دادم زبونت موش خورده 

باز هیچی نگفت که گفتم حیف شداااا میخاستم من بخورمش



بااین حرفام جیغش بلندشد و شروع کرد جیغ جیغ کردنو و ول خوردن

بلند زدم زیر خنده ...

که محکم بازوم گاز گرفت

چون انتظار نداشتم  گازم 

بگیره اومدم بیام کمی عقب تر که پام به پله  گیر کردو عقبی پرت شدم عقب و مهدیسم

باضرب افتاد رو شیکمم

_اخ کمرم شیکست ننه کجایی ...

با حس سنگینی چیزی روم چشامو باز کردم 

که مهدیس رو دیدم که روم افتاد

موهاش پریشون از جلو صورتش آویزون بودن

و با چشای گرد نگام میکرد...
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دردو فراموش کردمو شیطون نگاش کردم که اخمی کرد

تو این فاصله

کم که نفساش به گردنم میخورد

حالم بدتر میکرد

اومد پاش از روم که بی اراده دستامو دورش قفل کردم 

و به خودم چسبوندمش

یکم کشیدمش بالاتر تا صورتش روبه رو صورتم باشه....

با روبه رو شدن صورتمون موهاش تو صورتم ریخت 

اروم از صورتم کنار زدم و تو چشاش زل زدم

با خنده گفتم مهدیس چشات از چشای گاوم درشت تره

چشاشو درشت کردو با جیغ گفت چیییییی



خندیدم رو نوک دماغشو که چین داد بود بوسیدم

که با حرص نگام کرد

بیخیال نگاش گفتم خانم خوشکله 

من که گفتم هروقت دلم بخاد بهت دست میزنم هروقت دلم بخاد...

+مگه من عروسکتم

_اره شما عروسک خوشکل منی 

از لحن آرومم 

سرشو انداخت پایین 

جاهامون جابه جا کردم  الان اون زیر بود من روش 

با لحن شیطونی گفتم

خوب خانمی بریم سر تنبیه مون
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اخمی کردو گفت بکش کنار گودزیلا .....

له هم کردی

خندیدموگفتم من راحتم

با اخم گفت ولی من ناراحتم

 برو اونور نفس بالا نمیاد.......

_هههه واقعا یعنی اینقد سنگینم



+ارهههه بابا برووو اونور خفه شدم .....

تا وقتیم تنبیه  ت نکردم جایی نمیرم _ولی من راحتم 

شمام اینقد ول نخور.......

با حرص نگام کرد

که

 چشمکی بهش زدم

چند تا فوحش زیر لب نثارم کرد 

که خندیدمو گفتم  شنیدمااا

با چشای گرد نگام کردو 

لباشو به دندون گرفت 

اروم نگام 

 سمت لباش کشیده شد ......



لبای کوچولو قرمز رنگش 

بی اراده 

سرمو بردم نزدیک تر 

 دلم میخاست بازم طعم لباشو بچشم. 171#

مهدیس باترس سرشو عقب کشیدو شروع کرد ول خوردن

و با ترس گفت 

ساتین میخای چیکار کنی....

+خانمی میدونم 

تو دوس نداری...

 ولی برای اخرین بار

طعم لبات واسم متفاوته....

میدونم خوشت نمیاد ....

ولی خواهش میکنم ....



من از رو هوس نمی بوسمت به مولا

یه حس بهت دارم که ناشناختس واسم 

تا حالا تجربش نکردم

طوریه کع دلم میخاد 

شب تا صبح نگات کنم 

با هر نگات بهم یا صدازدن 

قلبم بهم می ریزه 

ازش سر درنمیارم

تا حالا به کسی اینقد کشش نداشتم...

خودمم از دستش کلافه شدم 

بزار واسه اخرین بار طعم لبات بچشم

بعدش  قول میدم دیگه سمتت نیام....

میدونی که نامرد نیستم .....



قبول ؟؟!!

اگه ناراضی باشی به جون خودت 

دیگه هیچوقت سمتت نمیام....
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*مهدیس*

تو چشاش زل زدمو نگاش کردم

هرکلمه ایی که میگفت داشت با حرص اداشون میکرد



اگه خودش دروغ میگفت چشاش نمی تونست .......

چشاش عین چشای یه بچه معصوم بودن 

اگه دختر باز هس 

اگه هرکاری کرده تاحالا....

ولی با شناختی که ازش دارم نامرد نیست  

اینو دیگه مطمئنم....

این حسایی که گفتو منم بهش دارم

اگه اون سر درنمیاره ولی من خوب میدونم ......

نمیشه زود اسمشو گذاشته عشقه 

ولی میشه گفت یه حس دو طرفس 

که جتفمون رو سرگردون کرده

حداقل یه قدم سمتش بردارم که اگه حسمون دوس داشتن بود بهم نرسیدیم پیش 

خودم پیشیمون نباشم 

به خاطر خودم قبول میکنم 

من تصیمم رو گرفتم....



به لباش نگاه کردم که داشت حرف میزد

اروم دستمو رو لباش گذاشتم و گفتم

قبوله!!!!!!

#173

با چشای دراومده نگام کردو 

گفت 

چی گفتی ....

با خنده و گفتم من!!!! هیچی



بهت جاشو به خنده داد

اروم پیشونیم بوسید

 

لبخندی زدم 

که اروم لباش رو لبام گذاشت

چشام خود به خود بسته شد

حرکات اروم لباش رو لبام 

داشت دیونم میکرد

واسه منی که تجربه نداشتم 

خیلی خواستی بود

لب پایینمو به دندون گرفت 

اروم میبوسید

دلم میخاست همراهیش کنم ولی 

نمیدونستم چیکار کنم....



با حس خیسی لبام 

بی اراده و اروم بوسیدمش 

چنگی تو موهام زدو جاهامون جابه جا کرد

الان اون زیر بود و من روش 

من محکم به خودش چسبوند

حس میکردم نفس کم آوردم ولی دلم نمیخاست 

قفل لباش از لبام باز بشه

دلم میخاست ادامه بده

الان حرفاشو درک میکنم. .....

با حس کمبود اکسیژن یکم به عقب هلش دادم 

اروم از هم جداشدیم جفتمون نفس نفس میزدیم 

از نگاه کردن بهش خجالت میکشیدم ...
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اروم پیشونیم بوسیدو 

گفت مهدیس 

نگام کن!؟؟؟؟

نگاش نکردم که باز گفت 

خانم خوشکله....

خاله سوسکه



لب عسلی من 

خانوم من 

با هر کلمه ایی که میگفت

تو قلب من یه زلزله به پا میشد

دلم میخاست جیغ بزنم 

که بس کنه 

از خجالت قرمز تر شدم 

که باز جاهامون جابه جا کرد

و

باز وزن صد تنیش

 رو انداخت رومن



چشامو تو کاسه

 چرخوندم 

پوف اروم کشیدم

اروم گفت نگام کن دیگه دختر

باز نگاش نکردم که پوفی تو گردنم کشید

کع باعث شد غش غش بخندم

میبینم بعضیا چقد رو گردنشون حساسن  با خنده گفت ای جووووونم 

چیزی نگفتم که باز فوت کرد

باز بلند زدم زیر خنده

الان اون فوت میکرد

من میخندیدم

ول میخوردم

محکم نگه هم داشت و فوت دیگه ایی کرد با خنده و بریده بریده گفتم



ساا ت تین .. ترو خدا وو ل.لم کن
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با خوردن چند ضربه به در هردو از جامون پریدیم

ساتین زود از روم پاشد و دستم گرفت

یقه لباسش درست کردو رفت سمت میزو 

و گفت بفرمایید

یکی از کارکنای آشپزخونه بود

که گفت

سلام اقا خسته نباشید مادرتون زنگ زدن گفتن چرا گوشیتون جواب نمیدید هرچی 

زنگ میزنم...



ساتین یه دستشو تو جیب شلوارش گذاشت

دست دیگشو تو موهاش کشید و گفت 

اوه گوشیمو تو ماشین فراموش کردم به یکی از بچه ها بگو بیارتش ...

_باشه چشم اقا الان میگم بیاره 

بااجازتون

با رفتنش ساتین خودشو رو مبل پرت کردو 

پوفی کشید 

رو سریمو درس کردمو رفتم روبه روش نشستمو با انگشتام بازی کردم

اصن روی نگاه کردن بهشو نداشتم 

که گفت 

به جای انگشتای تو انگشتای من درد گرفت 

ولشون کن چقد باهاشون ور میری

چیزی نگفتم که گفتم مثل اینکه باز بی زبون شدیا



نه بابا این خجالت مجالت سرش نمیشه باید

 عین خودش پرو باشی

چش غره ایی بهش رفتمو با حرص گفتم

اینقد میگفتی 

مشاور مشاور 

منم مشاور الان چیکار کنم دقیقا
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_اوم خو منو نگاکن 

+منو مسخره کردی دیگه نمیاما

_تهدید میکنی



+اهومممم

_مثل اینکه دلت تنبیه میخاد خانمی

با حرص چشامو گشاد کردمو 

جعبه دستمال رو میزو سمتش پرت کردم که بلند خندید

زهرماری نثارش کردمو صورتمو برگردوندم

اومد چیزی بگه که صدای در اومدو بعدش یکی از کارکنا 

گوشیش آورد

اقا بفرمایید گوشیتون 

بزارش رومیز

_با اجازتون اقا

سری تکون داد که پسره رفت بیرون



با رفتن پسره گوشی ساتین شروع کرد زنگ خوردن

ساتین الکی آب دهنشو با صدا قورت دادو گفت فاتحمو بخون 

ابرویی بالا انداختم 

که گوشیش جواب دادو گفت

الهی قربون خوشکلم برم

الهی با ماشین دورت بگردم 

فدات شم من عزیزدلم

اخ اولین و اخرین عشقم ............... 

با هرکلمه از حرفاش چشای من گشادتر میشدو بدنم سست تر

حس حالت تهوع بهم دست داد

وایییی نهههه

یعنی من .....

نه تحملش ندارم 

چقد من ابله و زود باورم 

چقد ساده لوحم 



با دوتا محبتش زود خام حرفاش شدم 

وایییییی

خدا اصن باورم نمیشه

بایدم باورم بشه مگه خودم باچشمای خودم ندیدم 

که اون دختره رو دقیقا تو همین اتاق چه جوری بوسید. ....

حالم ازخودم بهم میخوره

من واقعا یه دختر خنگم............

اروم از سرجام پاشدم از اتاق زدم بیرون....

یه بغض لعنتی تو گلوم جا خوش کرده بود 

و نفس نمیتونستم بکشم

خودمو تو دستشویی رسوندم 

پاهام وزنم رو یاری نمیکردن........
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با حرص صورتمو  شستم 

هی چشام از اشک پرو خالی میشد

من چه مرگم شده خدا 

باحرص اشکامو پاک کردمو

از دستشویی زدم 

بیرون 

که دیدم ساتین داره با یکی حرف میزنه

بی توجه بهش 

از کنارش رد شدم

اصن بهش اهمیت ندادم......



_مهدیس ... مهدیس ...

اصن بهش توجه ایی نکردمو از رستوران زدم بیرون 

با دو خودشو سمت رسوندو بازومو کشیدو گفت

مگه باتو نیستم !!!؟؟؟

کجا سرتو انداختی پایین داری میری؟؟؟....

 پوزخندی زدمو گفتم به تو هیچ ربطی نداره ....

ابروهاش رفت بالا وگفت معلومه تو چت شد یهووو؟؟؟

این چه وضع حرف زدنه

_با ادمی مثل تووو و این نوع حرف زدنم زیادیه....

+منظورت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟



چی داری میگی

_منظورم خیلیم واضع....

+درست حرف بزن نمیفهمم چی میگی...

_آدم هرزه و دختربازی عین تووو نبایدم بفهمه

یهوووو چشاش کامل قرمز شد بازوهام که دستش بودن محکم فشار دادو محکم منو 

کوبید به درخت......

ازبین دندونای کیلیک شدش گفت چه گفتیییی تووو

جرعت داری بازم بگووو

_چیه سوختی !!؟حقیقت تلخه 

ادم به پستی تو ندیدم



اصن تو آدمی 

تویه حیونی .. ..

از حیونم بدتری

حالم ازت بهم میخوره

ازت متنفرمممممم

عین یه عروسک بودم واست ....

اشک تو چشام جمع شد 

سرمو انداختم پایین و گفتم ولم کن وگرنه جیغ داد میکنم مردم بریزن سرت
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ناباور نگام میکرد 



از طرز نگاش سرمو انداختم پایین که بازوهامو ول کردو

بدون هیچ حرفی رفت

اشکام رو گونه هام ریختن 

فک کنم خیلی زیاده رویی کردم....

به رفتنش نگاه کردم تا وقتی که از دیدم محو شد....

حس میکردم قلب نمیزنه...

رو زمین نشستم زانوهامو تو بغلم گرفت 

من چه مرگمه من چرا اینجوری شدم.....

****ساتین****

اعصابم شدید بهم ریخته بود

حوصله هیچکسو نداشتم

دقیقا چه اتفاقی افتاد که اینقد یهو عوض شد....

اصن رفتارشو نمیفهمیدم

این که خوب بود



کلافه تو موهام چنگی زدم

وارد اتاق شدم

نفس عمیقی کشیدم هنوز بوی تنش تو فضا اتاق بود 

چقد عطر تنش رو دوس دارم 

عین آرامشبخش میمونه

چشامو بستم یه نفس دیگه گرفتم

که یهو چشمای خشمگینش جلوم نقش بست

حالم ازت بهم میخوره .....

ازت متنفرم

کلافه چشامو باز کردم

که صداش تو گوشم اکو شد

آدم هرزه و دختر بازی عین توووو

کلافه وسایل رو میز رو پرت کردم زمین ...

خودمو رو صندلی پرت کردمو سرمو بین دستام گرفتم

حالم خیلی خراب بود ...



گوشیمو برداشتمو زنگ زدم واسه یکی از بچه ها...

_سلام داداش ساتین گل چطوری رفیق گمی کم پیدایی..

_ممنون ...کیوان مهمونی ...پارتی چیزی سراغ نداری واسه امشب

_خخخخخ باز زدی بالا امشب نه بابا مهمونی نیس 

ولی یه خبر میگرم واست 

_اگه نبود چندتا مشروب بیار خونم باهمه بچه ها بیاید پیشم

هرچیم تونستی دختر بیار.....

_ژووووون چشم داداش ....میبینمت 

گوشی قطع کردم تو موهام چنگی زدم

و زیرلب گفتم ادم هرزه دخترباز بهت نشون میدم مهدیس خانم صبرکن......
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+بابا پسر میمریا اینقد نخور بس دیگه خیلی زیاده روی کردی ....

_حرف نزن بریز.....

+تو دیونه شدی اوردوز میکنیا....

بطری مشروب رو از دستش کشیدم تا ته خوردمش 

حس سبکی میکردم

این سومین بطری بود ....

شروع کردم به سکسکه کردن

چقد گرم بود 

دکمه های لباسمو باز کردم

یه قلپ دیگه با بطری خوردم

که دیدم مهدیس اومد نشست کنارم

دستمو انداختم دورشو کشیدمش طرف خودم



ومجبورش کردم رو پام بشینه

موهاش دور انگشتم پیچیدمو گفتم

مهدیسی چرا موهات کوتاه کردی 

من موهای بلندتو دوس دارم 

سرمو تو گردنش فرو کردم بو کشیدم که بوی سیگار تو مشامم رفت

سرفه ایی کردمو

گفت چرا بوی یاس نمیدی...

چرا بوی سیگار میدی 

_چی میگی مهدیس کیه ؟؟؟

بدون توجه به حرفاش لبام گذاشت رو لباشو شروع کردم به بوسیدنش 

اول اروم ولی بعد خشن و وحشیانه

بعد از چند مین ازش جدا

شدم

با نفس نفس گفتم چرا طعم لبات فرق کرده......

چرا اون شیرینی قبلا رو نداره
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مهدیس چرا امروز باهام اینجوری کردی مگه من چیکارت کردم

خودت راضی شدی 

با عصبانیت دستشو  کشیدم سمت اتاقم و گفتم

از من متنفری بهت نشون میدم

حالت ازمن بهم میخوره باید تاوان حرفاتو بدییییی.......

+هی هی تو دیونه شدی مهدیس کیه ...

بابا اشتب گرفتی من نجلام

ساتین من مهدیس نیستم....

بدون توجه به حرفاش هلش دادم رو تخت خودمو انداختم روش 

شروع کردم به بوسیدن لباش به طرز وحشیانیه 



رفتم سراغ گردنش محکم گاز گرفتم که جیغش دراومد

اون لباس نیم وجبیشو تو تنش پاره کردمو افتادم به جون سینه هاش 

بدون هیچ ملایمتی آلتم واردش کردم که جیغ زدو 

بعد چند مین بیحال کنارش افتادم............

با سردرد شدیدی چشامو باز کردم که 

با دیدن یه دختر لخت تو بغلم بهت زده شدم 

ازجام پریدم 

که نگام بخودم افتاد

پاشدم شلوارکی از تو کمد برداشتمو پام کردم

رفتم سمت دختره 

و گفتم هیییی 

تو کی هستی پاشو ببینم مگه خونه خالته .... پاشو ببینم...بدون اینکه چشماشو باز کن 

خودشو جابه جا کرد.....

نگام به صورتش خورد دختر سبزه رویی با موهای کوتاه 

دماغ عملی و لبای درشت 



نگامو ازش گرفتم دستمو گذاشتم رو سرم داشت از درد منفجر میشد 

رفتم پایین تا یه قرص بخورم که با دیدن وضع خونه دهنم واموند......

اینجا چه خبره

عین میدون جنگ پراز شیشه هاس مشروب و چیپس پفک 

کلی اشغال مبل های بهم ریخته ......

کلافه رفتم تو آشپزخونه که از نشیمن بدتر بود 

یه قرص مسکن به بدبختی پیدا کردم و خوردم....

از دیشب بع جز این که مشروب میخوردم دیگه چیزی یادم نیس...

این دختره دیگه کیه باز

..
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رفتم سراغ دختره

کع دیدم روتخت نشسته



ابرویی بالا انداختم به پاهای بازش 

اشاره کردمو گفتم راحتی...

تک خنده ایی کردو گفت اره خیلی ...

پوزخندی نثارش کردمو گفت تو دیگه کی هستی ؟؟

نکنه از دوستای کیوانی 

+نجلام 

یجورایی

_خو مهمونی دیشب تموم شده به توام مثل این که زیاد خوش گذشته

پاشو برو

پاهاشو روهم انداخت گفت کجا برم...

مگه پولمو دادی...

کلافه چشامو تو کاسه وچرخوندمو ورفتم سمت کشو چندتا تراول برداشتم پرت کردم 

سمتش



و گفتم تا ده دیقه دیگه تن لشتو جمع میکنی 

افتاد ..

_ههههه الان اینجوری میگی دیشب که منو جای یکی دیگه کردی ....

+منظورت چیه...

_منظوری نداشتم .... فقط منو جای مهدیس خانم گرفته بود ...معلوم نیس چیکارت 

کرده که زدی منو جر دادی ...

با اسم مهدیس همه چی عین فیلم جلو چشمم نقش بستن ....

رو تخت نشستمو  سرمو مابین دستام گرفتم ....
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****مــهــدیـــس****

بی جهت به سقف زل زدم از دیشبه که منتظرشم که حداقل یه پی ام بده

پیام که هیچ حتی یه تکم نداخت ....

اهی کشیدمو رفتم تو صفحه چت تلگرام از بلاک درش آوردمو

نگاهی به عکسش انداختم 

از چهرش غرور میباره .....

ولی علاوه بر غرور تو چهرش فوق العاده مهربونه

نمیدونم چرا نمیتونم از فکرش درآم 

هی با فک کردن به اتفاقات بینمون بیشتر دلم میگیره

 

به عکسش زل زدم که کم کم چشام گرم شدو خوابم برد........

****ســاتــیــن****



از حموم  اومدم بیرون خودمو رو تخت پرت کردم.....

از صبح هزار بار اتفاق های دیروز مرور میکنم...

که شاید من چیزی گفتم که ناراحت شد ولی هیچی یادم نمیاد 

تا رفت بیرون که خوب بود یهو چش شد اخه 

لباسامو عوض کردمو واسه شهین خانم واسه تمیز کردن خونه زنگ زدم که فردا اول 

صبح خودشو برسونه.......

به لامپ خاموش اتاقش نگاه کردم ً.......

یعنی خوابه 

ساعت که هنوز ده شبه....

نمیدونم اینجا چیکا میکنم

فقط اینو میدونم با تمام وجودم اومدم اینجا

به خاطر حرفاش از دستش ناراحتم حسابیم ناراحتم ولی نمیتونم دوریشو تحمل کنم....
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*مهدیس*

الان یه ماه از اون روز میگذره 

تو این یه ماه یع دیقم نرفتم بیرون خودمو تو خونه حبس کردم

راستش حس و حال بیرون  رفتنم نداشتم ....

با شروع شدن فیلم به صفحه لپ تاپم زل زدم گازی از سیب گرفتم 

کارم شده بود 

فیلم دیدن و بازی کردن ...

چند روز دیگم قراره نتایج کنکور  اعلام شه.....

راستش یکم استرس دارم     .....

با زنگ خوردن گوشیم فیلم رو استپ کردمو 

نگاهی به گوشیم انداخت



با دیدن اسم فاطیما حس کردم

دوتا شاخ درآوردم 

فاطیمااااااا

گوشیو جواب دادم 

_سلام فاطیما جون 

+سلام گلم خوبی

_مرسی بخوبیت تو خوبی فک کنم یا اشتباه زنگ زدی یا خط به خط شده 

+نه نه اشتباهی نشده راستش باهات کارمهمی داشتم...

#184



 

_بامن کار داری؟؟؟؟

+اهوم

خوب علی منو تولدش دعوت کرده منم مامانم تنها نمیزاره برم بیرون

راسش نازگل و سرمم رفتن مسافرت تنها کسی که داشتم تو بودی

خواهش میکنم رد نکن 

توکه میدونی من عاشق علیم 

نمیشه که نرم تولدش

خواهش میکنم مهدیس

_خو شاید مامانم قبول نکن که من بیام ....

+باهاش حرف بزن لطفااااا

_اوکی چندمین بصبر 



گوشی قطع نکردمو همونجوری رفتم پاینن

از مخالفت مامان مطمئن بودم

بلند مامانو صدا کردم که با عصبانیت گفت کوفت چته داد میزنی

خندیدمو گفت مامان فاطیمااااا جووون پشت خطه 

میگه تنهاس میخاد بره تولد یکی از دوستاش ازمن خاسته باش برم 

شما اجازه میدید

مامان گفت چرا اجازه ندم خو برو یه ماه توخونه ایی برو یه هوایی به کلت بخوره بس 

که سرت اون بی صاحب شدس اخرش کور میشی 

برو مخالفتی ندارم فقط مواظب هم باشید

با چشای در اومده دهان باز و قیافه زار مامانو نگاه کردم 

که فاطی گفت پس ساعت ٧/٣٠اماده باشی با آژانس میام دنبالت بازم مرسی گل من 
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با حال زار مامانو نگاه کردمو و گفتم  

شما که همیشه با هرتولدی مخالف بودید ماااااامااااان چرا قبول کردی اخه

_خو چرا قبول نمیکردم ....اینبار فرق داره مردی تو خونه حداقل برو بیرون شاید 

روحیت عوض شه عین این جزامیا چپیدی تو اتاقت....

پامو کوبیدم زمین و رفتم بالا اصن دلم نمیخاست برم

به ساعت نگاه کردم شیش بود بایدکم کم اماده میشدم......

لپ تاپم جمع کردم ...

امشب میام ادامه فیلم رو میبینم ....

رفتم حمومو دوش سرسری گرفتم

یه تونیک سفید که قدش تا زیر باسن بود پوشیدم



اززیر سینه جمع میشد و آستین های  بلندخوشکلی داشت

 یه جین تنگ تیره پام کردمو

موهامو تیغ ماهی بافتم 

یه صندل سفید پام کردمو یع لاک صدفی به ناخونای خوشکلم زدم

یه آرایش ملایم کردمو یع رژ جیغ صورتی زدم ....

یه مانتو جلوباز رو تونیکم تنم کردم 

یه روسری بلندم سرم کردم یه پاپیون کج رو موهای جلوم زدم

با زنگ خوردن گوشیم نگامو بش دادم

دیدم فاطیماس کع گفت نزدیک خونه هس...
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رفتم پایین و از مامان خدافظی کردم.....

با فاطیما دست دادم احوال پرسی کردم نگاهی بهش انداختم ابرویی بالا انداختم....

این تریپ و وضع آرایش لباس پوشیدن تا حالا از فاطیما ندیده بودم...

یعنی اینقد این پسره رو دوس داشت .....

با خارج شدن تاکسی از تو شهر ابرویی بالا انداختم گفتم مگه تولدش کجاس.....

خیلی ریلکس گفت اوشن فشم

_چییییییی

تو اصن فکر برگشتنمون کردی اخر شب دوتا دختر تنها چه جوری برگردن اخه.....

+ خو اگه امشب نشد فردا صبح میایم 

_ تو حالت خوبه معلومه چی داری میگیی....



چیزی نگفتو خودشو با گوشیش سرگرم کرد 

یه استرس بد افتاد به جونم از اومدنم کاملا پشیمون شدم ....

از ماشین اومدیم پایین به خونه ایی که گفت نگاه کردم

یه خونه ویلایی لوکس و بزرگ 

زنگ و زدیم که یکی درو باز کزد

بهش نگاهی انداختم آب دهنم با صدا قورت دادم 

که گفت شمارو که دعوت کردفاطیما چهره مغروری به خودش گرفت و گفت علی 

اهانی کردو گفت برید داخل 

یکم رفتیم جلو 

برگشتم و عقب نگاه کردم که دیدم در حیاط رو قفل کرد

قلبم هری ریخت......

اصن حس خوبی نداشتم  .   .     ... 



وارد خونه شدیم که یه حجم زیاد از دود و بوی های گند به مشامم خورد

بینمو چین دادمو

و با دهن باز به اطرافم نگاه کردم......
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با جیغ جیغ های فاطیما نگامو بهش دوختم که خودش تو بغل یکی پرت کرد با بهت 

نگاش 

کردم که باهاش اومدم سمتم

طرف دستشو سمتم دراز کردو گفت سلام لیدی زیبا  

ابرویی بالا انداختم گفتم  سلام

 که فاطیما 

با نیش باز گونشو بوسید و گفت 



مهدیس علیه که بهت گفته بودم

چییییییی.....

این علیهههه 

لبخند تصعننی زدمو گفتم خوشبختم اقا علی 

دست دراز شدشو برد عقب و چش غره ایی نثارم کردو گفت مرسی

بینیمو چین دادمو صورتمو برگردوندم 

که گفت فاطیما عشقم برو تو اون اتاق لباساتو عوض کن خانومم

فاطی اومد سمتمو گفت بیا بریم ....

_کجا ؟؟؟

+لباسمون عوض کنیم خو



_من اینجوری راحت ترم نمیام 

+یعنی چیی مهدیس امل بازی درنیار بیا بریم...

_امل خودتیاااا نمیخام تو برو...

بعدم خلاف  جهتش رفتم

رو یه کاناپه تک نفره نشستم 

به اطرف نگاهکردم

اصن دختر پسرونمیشد تشخیص داد

 همشون توام  ول میخوردن

توجم به به یه دختر دوتا پسر جلب شد 

دختره وسطشون بود این دوتا بهش چسبیده بودن...

دقیق تر نگاه کردم 

که .....
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با چیزی که دیدم مخم بوق آزاد زد 

دلشوره بدی به دلم افتاد

نگامو ازشون گرفتمو محکم چشامو بستم 

وای خاک به سرم 

داشتم کم کم میترسیدم از اینجا .......

با دیدن فاطی که از اتاق اومد

بیرون دهنم باز موند 

یه پیرهن کوتا دکلته طلایی که تا زیر باسنش بود 

کفش های پاشنه بلند طلایی موهاشم دورش افشون کرده بود.....

اصن باورم نمیشد که این فاطیما همون فاطیما مظلوم مدرسه باشه.....

نگامو ازش گرفتمو به زمین دوختم اینجا از جهنمم واسم بدتر بود

ای کاش نمی یومدم....

 ساعت از دوازده شب گذشته بود الانم نزدیک دو ساعت کع دنبال فاطیما 



اصن نیس 

در وردی که اومدیم قفل کردن

میترسم برم بالا ولی باید پیداش کنم...

صدای موزیک اینجا کم تر شد ...

همشم اتاق خواب بود

اروم اروم راه رفتم میترسیدم بخورم زمین بس که تاریک بود

با صداهای عجیب غریبی که میومد بیشتر ترسیدم 

فلش گوشیمو روشن کردم

که با دیدن صحنه روبه رو هین کشیدمو دستمو جلو دهنم گذاشتم 

فلش دوربر گردوندم که پر بود از دختر پسرای لخت 

ضربان قلبم بالا رفت 

عقب عقب رفتم 

تند از پله ها اومدم پاییین

وای خدا اینجا کدوم جهنمیه اخه

با سریع پایین اومدنم محکم به یه نفر که پشت به من بود خوردم که اونم به دختر 

جلویش خورد

لبامو گاز گرفتمو کلافه گفتم ببخشید بخشید



عذر میخام  ......

بعدم بدون توجه بهشون رفتم سمت در وزودی هرکاری کردم که بازشه نشد...

اشکام رو صورتم ریختن حس میکردم تو یه مرداب گیر کردم 

که هرچی بیشتر دست و پا میزنم غرق تر میشم سرمو گذاشتم رو زانو هام.... .
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****ساتین****

با برخورد کسی از پشت بهم 

مشروب دستم رو اناهیتا ریخت

اومدم نگاه کنم که کی بود که با صدای آشنا ببخشید ببخشید

نظرم بهش جلب شد

سمتش برگشتم که دیدم یه دختر با روسری  و مانتوه 



که داره میره سمت ورودی 

اروم پشت سرش رفتم نگاه کزدم

که با دیدن مهدیس 

خون تو رگام یخ بست 

مهدیس تو همچین پارتی کثیفی 

سرشو گذاشت رو زانوهاش

با عصبانیت سمتش رفتمو دستمو گذاشتم رو شونش که ازجاش پریدو با بهت نگام کرد

با خشم دستشو کشیدمو بلندش کردمو

و دنبال خودم کشوندمش 

بردمش تو تراسو هلش دادم سمت نرده ها

با عصبانیت گفتم تو اینجا چه گوهی میخوری هااااا

با ترس و بهت نگام کردو و گفت ب بخدا م من نمی دونستم

چی نمیدونستی بهت میگم اینجا چه غلطی میکنی ....

+اصنش هیچ ربطی بهت نداره ...



سمتش رفتم بهش چسبیدم با عصبانیت گفتم الان وقت سرتق بازی و لجبازی نیس بهت 

میگم اینجا چه گوهی میخوری 

واسه من خوب جانماز آب میکشی ولی الان اینجا باید ببینمت ......

+درس حرف بزن...

بعدشم برو کنار ...

_تا نگی نمیرم اینقدم رو مخ من راه نرو ....

+یکی از دوستام گفت تولد معمولیه به خدا 

چند ساعت دنبالشم ولی پیداش نمیکنم 

میترس سم بلایی سرش اومده 

بعدم بلند زد زیر گریه 

_بس اینقد آبغوره نگیر...



_میگم بسه حرف تو کتت نمیره ....

میبینه چه تولد معمولیه خیلیی معمولیه 

از الان به بعدم معمولی تر میشه

+منظورت چیه ؟؟؟؟

_منظورم واضحس....

اینجا یه سکس پارتیه ....
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+چییییییییییییی

_سکس پارتی ... نشنیدی تابه حالا...؟؟!



+معلوم هس چی داری میگی؟؟؟مگه اینجا اروپاس...

_از اروپام بدتر....

+من میخام برم....

_مگه ندیدی در قفله ....

+چرا خو ؟

_قانون این مهمونیه باید همه باهم سکس داشته باشن...

فردا صبخ بازش میکنن

+داری منو میترسونی

_نه دارم جدی جدی میگم 

+میخام برم ...



_نمیشه 

*مهدیس*****

+خواهش میکنم کمکم کن من نمیتونم اینجا بمونم ...

باید دوستمم پیدا کننم...

بعدشم بی توجه بهش رفتم وسط جمعیت....

چشمم بع فاطیما خورد که مست و پاتی تو بغل پسرا ول میخورد

سریع رفتم سمتش و دستشو کشیدم خنده مستانه ایی کردو جام رو گرفت سمتم 

دستشو پس زدمو و گفتم فاطیما باید بریم اینجا مهمونی عادی نیس ...

اینجا یه سکس پارتیه تا بلایی سرمون نیاوردن باید ازاینجا بریم...

سکسکه ایی کردو گفت خودم میدونستم...

+یعنی چی میدونستی ؟؟؟



خنده ایی کردو دستش و گذاشت رو قفسه سینمو فشاری دادو گفت 

میدونم که اینجا چه خبره توام به جای ترس سعی کن بهت حسابی خوش بگذره ...... 

با تعجب نگاش کردم اصن باورم 

نمیشد.....

+فاطی تو منو با نقشه آوردی؟؟؟؟؟

خنده ایی کردو گفت مجبور بودم .....

میدونی چقد علی تو کفت بود گفت اگه ترو بیارم اینجا که باهات یه سکس کامل داشته 

باشه 

برای همیشه واسه من میمونه ... 

حس کردم حالم داره بهم میخوره ....

سرگیجه و حالت تهوع بهم دست داد ....

دستمو به میز گرفتم که نیوفتم 

که فاطیما گفت الان برو یکم تقویت کن خودتو امشب شب خوبی در پیش داری 



دستمو به سرم گرفتم رفتم سمت ساتین باید پیداش میکردم باید ازاینجا میرفتم بیرون 

....
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به دور بر نگاه کردم تا شاید ساتین رو ببینم ولی نبود

رفتم سمت تراس 

که دیدم 

همونجا وایساد...

دستاش تو شلوار جینش بود یه بلوز طوسی رنگ تنش بود با یه جین مشکی 

استیناشو تا آرنج داده بودبالا 

عین مدلینگ ها ژست گرفته بود 

الان داره فک میکنه ازش عکس میگیره 

لبامو گاز گرفتم تا نخندم سمتش رفتم....



که نگاشو بهم دوختو اخم کردو گفت کجا غیبت زد یهو ....

با یاد آوری بلایی که قراره سرم بیاد رنگم پرید حس کردم بدنم میلرزه

آب دهنمو با ترس قورت دادمو 

چشامو محکم بستم گفتم 

خواهش میکنم کمکم از اینجا برم بیرون ....

_نمیتونم....

+چرا ....

_چون دلم نمیخاد کمکت کنم ....

اصن تو خواهش کردنم بلدی ....

چه جور ازکسی که ازش حالت بهم میخوره و متنفری میخایی کمکت کنه

یهو به غرورت بر نخوره.....

اصن من که بنظرت آدم هرزه و دختر بازیم الانم میخام اینجا بمونم......

با توام هیچ نسبتی ندارم که کمکت کنم......
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بعداز تموم شدن حرفاش پوزخندی زدو راهش کشید و رفت....

واقعا رفت ......

یعنی تنهام گذاشت......

چشام پر از اشک شد این تنها امیدم بود .....

الان باید چه غلطی کنم ....

میترسم ....

با فکری به ذهنم رسید لبخندی زدمو اشکامو سریع پاک کردم

گوشیمو برداشتم تا زنگ بزنم به پلیس ١١٠ که دیدم اصن آنتن نمیده

یکم گوشیمو این ور اون ور گردوندم اصلاااا ....

شاید داخل بهتر انتن بده 

رفتم داخل    .....



نوووووچ ....

اه شانس که من دارم ......

حرصم دراومد داشتم به زمان زمین دروری میگفتم که حس کردم یکی پشتمه

با حدس این که ساتینه با خوشحالی برگشتم که با دیدن علی 

انگاری منو به برق وصل کردن 

دستاشو دورم کردو سرشو تو گردنم فشار داد......

جیغ خفه ایی کشبدمو 

شروع کردم تکون خوردن......
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_ولم کن عوضی .....

چی از جونم میخایی ترو به هرکی که میپرستی ولم کن .....



+ازجونت هیچ به جز یه رابطه کامل تا صبح میخام .. .

به جفتمون خوش میگذره تو فقط راه بیاااا....

_نمیخام نمیخام.....

ولم کن ترو خدا ....

+میدونی چند وقته منتظرتم الان ولت کنم... اخه انصافه 

_من که تورو تا به حال ندیدم تو چه جوری منتظر من بودی .....

+تو ندیدی ولی من هروز میدمت .....

بعدم بی توجه به من دستمو کشیدو برد سمت پله ها شروع کردم جیغ زدن ولی تو 

اون صدای بلند موزیک ......

****ساتین****

رفتم سمت بار تا چندتا ودکا بردارم که چشمم بع یه پسره خورد که پشت سر مهدیس 

وایساده بود

مهدیس با شادی سمتش برگشت ولی با دیدنش رنگش پرید

پسره دستشو دور کمرش انداختو سرشو تو گردنش فرو دستمو مشت کردمممممم...  .

بعد به من میگه هرزه ام ....



دلم میخاست بزنم جفتشون رو لت پار کنم.....

 پسره دست مهدیس و کشید سمت پله ها 

ولی اون خودش کشید عقب شروع کرد جیغ داد کردن

ابروها پرید بالا نکنه داره به زور میبرتش .... .

با اعصاب متشنج سمتشون رفتم ....

پسره یکی کوبید تو گوشش به زور بردش سمت پله ها دنبالش رفتم که وارد اتاق شد

حس کردم قلب نمیزنه ....

وای خدا نمیدونستم چیکار کنم 

کلافه دستی تو موهام کشیدم که یه دختر وارد اون اتاق شدو درو کامل نبست ...

نگاه کردم که مهدیس رو تخت کز کرده بود داشت گریه میکرد....

تحمل گریه هاشو نداشتم 

بی اراده سریع وارد اتاق شدم که نگاهشون بهم گره خورد....

رفتم سمت مهدیس که پسره اومد سمتم گفت هویییی تو دیگه کی هستی دیر اومدی 

امشبه مال خودمه ....

دستم محکم مشت کردم تا نزنم تو فکش 

سعی کردم صدامو صاف و کنم و بالحن شوخی گفتم



داداش دوس دختر  سابق رفیقمه یه چند مین باهاش کار دارم یکم امانتی دستش داده 

بودم 

ازش بگیرم بیاد درخدمت خودت باشع 

از لحن شوخم پسره تک خنده ایی کردو گفت قربون ادم بامرام ببرش داداش ولی زود 

بیارش .    .....

چاکریم الان میارمش بعدم محکم دستشو کشیدمو نمایشی گفتم 

مواد های که بهت دادم کجا گذاشته بودی بیار بدشون کلی کار داریم اههههه

مهدیس با چشای گرد نگام میکرد که سمت پله ها هلش دادم . .

رفتیم پایین بردمش تو تراس و گفتم ازاینجا تکون نمیخوری اگه هرچی شد ازاینجا 

نمیری من الان میام مواظب خودت باش.....

دست مشت شدمو وسط دستم کوبیدم وباخودم گفت مادرتو به عذات مینشونم صبر کن 

 وارد اتاق شدم که دیدم جفتشون تو لبن ....
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اروم در اتاق و بستمو کلیدشو تو جیب شلوارم گذاشتم سمتشون رفتم  

دخترو با یه ضرب از روش برداشتم که چشاش یهو باز شدو با دیدن من نیشخندی زد 

که محکم با مشت کوبیدم تو دهنش خون از دهن زد بیرون محکم کوبیدمش به دیوار 

بلندش کردمو گفتم

بی ناموس مادر .... تو به ناموس من چشم داری مادرتو به عذات مینشونم محکم 

کوبیدمش زمین رو شیکمش با ضرب نشستم مشت رو پشت سرهم تو صورتش میزدم

زیر دستم بیحال بیحال شده بود که یهو حس کردم سرم گیج رفت 

دستمو رو سرم گذاشتم به اون دختره نگاه کردم که  

آباژور رو زده بود تو سرم 

یه سیلی زدم تو گوشش پرتش کردم سمت پسره 

سمت جفتشون رفتم لگد محکم تو پهلوش زدمو گفتم تا تو باشی دختر تنها گیر نیاری 

لجن عوضی......

از اتاق زدم بیرون قفلش کردم تند خودمو به تراس رسوندم...

باید از اینجا میبردمش بیرون ....

با دیدنم از سرجاش پاشدو گفت کجا رفتی هیییییین.... سرت چیشده

_هیچی نشده ..... باید بریم و تنها راهمون اینه که ازاینجا بپریم....پس زود بپر بعد تو 

من میام....

+چی عمراااا من از ارتفاع میترسم نمیرم....



_مهدیس لوس بازی درنیااااار 

الان یکی می بینتمون بعدش میشه برو پایین بهت میگممم....

+نووووچ میترسم خوووو

_اوووووف از دست تو دیونه شدم من میرم پایین بعد تو بیا میگیرمت ..

بعد تو یع حرکت از نرده ها رد شدمو خودم پرت کردم پایین و گفتم

دیدی هیچی نشد ....حالا نوبت توه بیا دختر خوب...

_نمیام میترسم

+مهدیس لوس نشو قول میدم بگیرمت ....زود باش 

با ترس نگام کردو از نرده ها رد شدو بایع ضرب پرید پایین که دقیق افتاد تو بغلم 

نتونستم تعادلم حفظ کنم به پشت افتادم زمین....

_اخ کمرم ....مهدیس تو اخرش یا کمرمو میشکونی یا عقیمم میکنی ....

زنده ایی الان ؟؟؟
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*مهدیس*

 چشمامو باز کردم که دیدم رو ساتین افتادم ....

با تکوناش از جام پاشد که اونم با اخ اوخ پاشد

.....

چش غره ایی بهش رفتم که ساکت شد....

ریموت ماشینشو زد و سوار شدیم ....

رفتم سمت در خروجی ....

همون مرده که ازمون پرسیده بود کی دعوتتون کرده بود 

ساتین از ماشین پیاده شده یکم باهاش حرف زد بعد از تو جیبش چندتا تروال درآورد 

بهش داد 

اونم درو باز کرد 

 اومد سوار شدو واسش بوقی زد ...



با خارج شدنمون از اون ویلا نفس آسوده ایی کشیدم ....

اگه ساتین نبود معلوم نبود چه بلایی سرم میمود....

ساتین گوشیش برداشت یه شماره گرفت و گفت

سلام سرکار خسته نباشید میخام یه مورد پارتی گزارش بدم

بله 

ادرسش اوشون فشم شهرک ویلایی انتهای خیابان ....پلاک ....

بله لطفا سریعتر....

خدافظتون...

با نیش باز سمتم برگشت و گفت دخل همشون اومده 

لبخندی زدمو چیزی نگفتم 

یکم با ناخونام ور رفتم و گفتم

بابت کمکات ممنونم

راستش امیدمو ازدست داده بودم فک نمیکردم کمکم کنی 



با اون حرفایی که زدی .....مطمئن بودم کمکم نمیکنی 

ازت خیلی ممنونم ......

به جلو زل زدو با اخم گفت تشکر لازم نیس هرکی جای من بود کمک میکرد....
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هیچی نگفتم به بیرون خیره شدم که ادامه داد...

چرا اون روز اونجور برخورد کردی ؟؟!!!!

واسم عین یه معما شده تو که خوب بودی یهو چرا اونجوری شدی ......

سمتش برگشتمو  نگاش کردم

 که گفت لطفا جوابمو بده یه ماه که ذهنمو مشغول کرده



من کجا اشتباه کردم .....

نمیدونستم چی بگم ....

بگم دیدم با یکی دل میدی پانکراس تحویل میگیری حرصم درامد....

_من با کی دل میدادم پانکراس تحویل میگرفتم که حرص تو دراومد

با چشای گرد شده سمتش برگشتم .. .

گفتم بسم الله تو ذهن خونی بلدی

ابروهاشو بالا انداختو گفت

 ذهن خونی کجا بود خودت الان گفتی 

بگو ببینم ما باکی دل میدم آپاندیس میگرفتم

+من گفتم

_اره بابا بگو حالا 

........



دیدم نخییییر ول کن ماجرا نیس ....

همه چیو از اول تا اخر واسش توضیح دادم 

که اول عین مونگلا فقط نگام کردو

یهو زد زیرخنده

الان نخند کی بخند 

اینقد خندید که اشکا از چشاش ریخت ......

_خدا نکششتت دختر

+میشه به منم بگی چرا داری میخندی 

_به تو که یه ماه الکی قهر کزدی

+بلههه

_اخ دختره خنگ اون مامانم بود 

قبلشم ندیدی که جواد گفت مامانم زنگ زده چقد تو خنگی اخه دختر
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با قیافه توهم نگاش کردم و گفتم راس میگی

_اره بابا اصن بیا فردا رستوران فیلم همو روز با صدا نگاه کن ......

چیزی نگفتم که اونم رانندگیش و کرد ساعت سه شب بودمن در خونه رسوند ...

از ماشین پیاده شدمو سمتش خم شدمو گفتم

بابت همه کمکات ممنون

بابت اشتباه اون روزمم معذرت میخام 

لبخندی زدو گفت فدا سرت برو خدافظت 

لبخندی زدمو دستی تکون دادم واسش ......

زنگو زدم .... نه مثل اینکه بر نمیدارن گوشیمو برداشتم تا زنگ بزنم که پی امش رو 



خوندم که نوشته بود

منو بابات  امیر رفتیم شمال ماهان باز دسته گل به آب داده توام برو خونه خاله حدیث 

هرچیم زنگ زدم دردسترس نبودی مواظب خودت باشی  دخترم 

وا رفتم باز پی ام خوندم ....

ای بابا الان من برم خونه خاله حدیث چه میگن اخه

نمیگن دختره کجابوده تا سه شب....

با حالی زار رفتم سمت ماشین ساتین که گفت چیشده؟؟

همه چیو واسش توضیح دادم که خندید و گفت سوارشو میبرمت یه جای خوب...

+کجا

_حالا تو سوار شو من بت میگم....

مجبوری سوار شدم که گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم مامان زود جوابشو دادم که 

گفت

چه عجب گوشی تو آنتن داد...

کجابودی تو مهدیس؟؟
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_سلام مامان جون ببخشید اونجا آنتن نمیداد....

شما کجا یهو پاشدید رفتید شمال 

+اها رفتی خونه خالت ؟؟؟

ماهان تصادف کرده بود دیگع حواسمون اصلا به تو نبود!!//

_وایییییی چیشده الان خوبه....

+اره خداروشکر الان بهتر فقط پاش یکم کوفته شده بود

بگو ببینم رفتی خونه حدیث .. .

_نه مامان این موقع شب برم نمیگه تاحالا کجا بوده زشته به خدا....



+خو میخایی چیکا کنی ؟؟!

_همینجا میمونم

+اگه میشناسیشون و دوستتم میمونه باهات بمون ...

مواظب خودتم باشی منم برم دیگع تا فردا صبح امیرو میفرستم بیاد ....

_باشه مامان چشم شمام همینطور خدافظ 

گوشیو قطع کردم که دیدم ساتین وارد یه برج شد ماشین شو پارک کرد و گفت 

پیاده شو

با تعجب پیاده شدم 

که رفت سمت اسانسور دنبالش رفتم.....

در ورودی باز کردو عقب رفتو اشاره کرد برم داخل .. ..

وارد خونه شدم پرسیدم اینجا خونه کیه؟؟؟؟

شونه ایی بالا انداختو گفت خونه منه......

با ترس نگاش کردمو گفتم پس چرا منو آوردی اینجا....

ترس و لرزش صدامو حس کرد لبخندی زدو گفت مطمئن باش اینقد نامرد نیستم که 

بلایی سرت بیارم...



من باهر دختری که بودم با خواست اراده خودشون بودم تاحالا کسیم اجبار نکردم ....

الانم معلوم خسته ایی از اتاق های بالا یکیو انتخاب کن برو استراحت کن .....

از لحن آرامشبخشش اروم شدم 

از جام پاشدمو ..........
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که اونم بلند شدو جلوتر از من 

رفت سمت پله ها دنبالش رفتم ...

که گفت

هرکدوم از اتاقا هارو میخایی انتخاب کن ....

سمت اولین اتاق خواب رفتم یه اتاق بزرگ با یه تخت یه نفر 

......

اتاق خوشکلی بود 



واردش شدم درو بستمو بع دور بر نگاه کردم

که صدا در اومد

بفرمایید

با وازد شدن ساتین نگاش کردم 

که گفت

اینم کلید اتاقه دوس داشتی قفل کن ....

شبت بخیر خوب بخوابی  

به کلیدی که رو میز گذاشته بود نگاه کردم...

برداشتم درو قفل کردمو وارد سرویس شدم ......

ارایشمو پاک موهامو باز کردم رفتم تو تخت ...

قفل کردن در نشونه این بود که بهش اعتماد ندارم....

اینم ته نامردی بود

اون به من کمک کرده بود

من ازدست اون نامردنجات دادهبود



تویه حرکت پاشدمو دروباز کردم

و کلید گذاشتم رو میز...

بافک کردن به اتفاقات امروز کم کم پلاکام رو هم افتادو خوابم برد.......
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ساتین

هرچی از این پهلو به اون پهلو میشدم خوابم نمیومد

اههه نمیدونم به چه دردی گرفتار شدم.....

با این که خیلی خسته بودم ولی خوابم نمی یومد....

ازجام پاشدم ....

رفتم پایین تا یه مسکن خواب آور  پیدا کنم ....

با باز کردن راه چشمم به در اتاقی که مهدیس توش خواب بود افتاد...



بی اراده سمت در رفتم دستمو رو دستگیره گذاشتم ...

میخاستم درو باز کنم اما پشیمون شدمو....

چند قدم رفتم عقب کلافه دستی تو موهام کشیدمو...

رفتم سمت پله ها ...

هیچ قرصی پیدا نکردم و کلافه اومدم بالا .....

یه حس عجیب داشتم که هی 

منو میکشوند سمت 

اتاقش....

اروم درو باز کردم....

ابرویی بالا انداختم لبخندی زدم....

یعنی بهم اعتماد داشته که درو قفل نکرده...

وارد اتاق شدم که دیدم خواب خوابه

موهاش دورش افشون شده بود 



تو اون لباس سفید عین عروسکا بود ....

یه عروسک خوشکل بغلی .....
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دلم میخاست برم سمتشو محکم بغلش کنم ......

اروم سمت تخت رفتمو

پتو روش درس کردم

موهای افشونش که رو صورتش ریخته بودن کنار زدمو

اروم و طولانی

پیشونیش بوسیدم...

اروم ازش جداشدم عقب عقب ازاتاق زدم بیرون میترسیدم بیدارشه ....

بالبخند وارد تختم شدم از کلافگی چند دیقه پیش اصن خبری نبود .....



عین آرامشبخش میموند....

*مهدیس*

با خوردن نور مستقیم خورشید ازخواب بیدار شدم

کش قوسی به تنم دادم به ساعت که هشت و نیم بود نگاه کردم

صورتمو شستم موهامو شونه کردمو نبستمشون یه مداد تو چشام کشیدمو یه رژ به لبام 

زدم

از اتاق زدم بیرون

به در نیمه باز اناقش 

نگاه کردم که خواب خواب بود.. .

اروم رفتم پایین

با دیدن اون خونه بهم ریخته چینی به دماغم دادم شروع کردم تمیز کردنش

همه ظرفارو چیدم تو ماشین ظرف شویی

یه جارو برقی کشیدمو یه گردگیری کردم....



با لبخند به خونش نگاه کردم الان دیگه بهش میشه گفت خونه 

اونجوری شبیه طویله بود

رفتم 

تو اشپزخونه  

شروع کردم میزو چیدن 

داشتم نونارو از تو تستر در میاوردم 

که با صداش ازجام پریدم...

هین کشیدم

_ای بابا ترسوندیم....
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_واقعا ترسیدی



چش غره ایی بهش رفتمو نونارو گذاشتم تو سبدشو 

گذاشتمش رو میز... 

سمت ساتین برگشتم بادیدن بالا تنه لختش چشامو محکم بستم و گفتم

حیارو خوردی یه بشکه آبم روش خجالت نمیکشی بااین وضع پاشدی اومدی

با تعجب نگام کردو گفت مگه چشه؟؟؟

+چش نیس لپه

ابرویی بالا انداخت بی توجه به حرفم نشست پشت میز

چشامو توکاسه چرخوندم بی توجه بهش شروع کردم به خوردن

که با دهن پر گفت

دمت گرم تا حالا توخونم همچین میزی چیده نشده

بابت خونم مرسی ...

چپ چپ نگاش کردمو گفت بادهن پر حرف نزن

بعدشم تو به اون میگفتی خونه 



بنظر من شبیه طویله بود

خیلی شلخته ایی خیلیییی

همونجور با دهن پر گفت خیلیا بهم میگن چیز جدید بگو

کلافه پوفی کشیدم 

که لبخند دندون نمایی زدو

 یه طره از موهامو تو دستش گرفت و گفت

موهات فوق العاده خوشکلن

خیلی نرمن ...

چیزی نگفتم که گفت من عاشق موهای بلندم موهای توام خیلی بلندن
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خجالت کشیدمو  

ظرفامو برداشتم از جام پاشدم...

ظرفارو چیدم تو سینک 

و میخاستم بشورمشون

که گفت بزارشون تو ماشین ظرف شویی.       ...

+نمیخاد باباخودم میشورم///

_پس بزار کمکت کنم ...

چیزی نگفتمو یکم خودم کنار کشیدم 

که کنارم وایساد شروع کردم ظرف هاروکف زدن

اونم آب میکشید

زیر چشمی نگاش کردم که غرق کار بود

لبخند شیطون زدمو...

تو یه حرکت برگشتم سمتش و با لحن لوسی گفتم سااااااتییییین...

با چشای گرد نگام کرد



که دستای کفیمو به صورتش زدمو

زدم زیر خنده....

با حرص صورتش و شست گفت

وایسا ببینم وروجک.....

خندیدمو شکلکی واسش درآوردم که یه پارچ آب پرتغال روم خالی کرد

الان اون میخندید من با حرص نگاش میکردم

در یخچال باز کردمو سه تا تخم مرغ برداشتمو پشت سرم قایم کردم

ابرویی بالا انداختو گفت چی قایم کردی

لبخند دندون نمایی زدمو گفتم هیچی ♀
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اروم قدم به قدم سمتش رفتم 

که گفت شیطون شدیاااا

بگو ببینم میخایی چه بلایی سرم بیاری

خندیدمو چیزی نگفتم ولی تخم مرغو سمتش پرت کردم که خورد به کابینت

شروع کرد خندیدن و مسخره کردن

یکی دیگه رو پرت کردم که خورد روسینش .....

با چندش به تخم مرغ نگاه کرد بعد پرید سمتم و

دستام از پشت سر گرفت 

منو به خودش چسبوند

تخم مرغی که تو دستم بود 



شکوند تو موهام

حالا هرچی جیغ میزدم...

فایده ایی نداشت

اروم ولم کرد

دستمو

گذاشتم رو موهامو با چندش دماغم چین دادم که خندیدو خودشو پرت کرد رو 

صندلی

با حرص چندتا فحش بهش دادم که غش غش خندید....

و گفت اشپزخونه رو نگاه ترکوندیش

چپ چپ نگاش کردمو گفتم من یا تو

_تووو

+رفتم سمتش با لگد زدم تو ساقش 

که اخ اوخش پا شد و گفتم تقصیر تو بود بی جنبه



مظلون نگام کردو گفت اره بابا باعث سوراخ شدن لایه اوزنم منم

چش غره ایی بهش رفتمو

به آشپزخونه نگاه کردم 

کلی کثیف شده بود 
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پاشو آشپزخونه رو تمیز کنیم....

_مننننن !!!!!!!

عمرااااا حرفشم نزن



+تمیز تی بکش هنوز نم داره

چپ چپ نگام کردو زیر لب نق زد

ریز ریز خندیدم که گفت تلافیشو سرت درمیارم

من تا حالا لباسای خودمو جمع نکردم نگاه ادمو به چه کارایی مجبور میکنی زلزله

زدم زیرخنده و با لحن حرص درآری گفتم بهتر تی بکش

تو یه حرکت پرید سمت و گفت

اگه دستم بهت نرسه دختره سرتق

زبونی دراوردم واسش که چپ 

چپ نگام کرد

وتی رو گذاشت گوشه آشپزخونه 



رو اپن نشستم دستم گذاشتم زیر چونمو گفتم ترشی نخوری یچی میشی

افرین وقت شوهر دادنت دخترم

با حرص اومد سمتمو لپمو گاز گرفت و گفت اینقد شیرین زبونی نکن شیطون بلا 

عواقب دارهاااا
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باخنده عقب هلش دادم و گفتم برو عقب بو تخم مرغ میدی

ولی تو مزه پرتغال میدی چپ چپ نگام کردو گفت کار یه دختره لوس بوده

چش غره ایی بهش رفتمو گفتم کار یه پسره لوس بوده



با خنده گفت کم نیاری

_نووووچ 

دستمو گرفتو از اپن آورد پایین و گفت بیا برو حموم وروجک 

اینقد خوشمزه بازی درنیار.....

چیزی نگفتمو رفتم بالا ....

میخاستم وارد حموم شم 

کع دیدم وای من که لباس ندارم

رفتم سمت اتاق ساتین در زدمو رفتم داخل 

که سوالی نگام کرد که گفتم

اوم چیز خو من لباس ندارم

رفت سمت کمد لباساش و یه شلوارک چهارخونه با یه تیشرت مشکی گرفت سمتم و 

گفت کوچیک تر ازاینا ندارم



به دماغم چینی دادم و گفتم من ایناروووو بپوشم

شیطون نگام کردو گفت مجبوری

_عمرا

خندیدو لباسارو تو بغلم پرت کردو گفت بدو برو 

حرفم نباشه.....
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با قیافه درهم از حموم اومدم بیرون به لباسای تنم نگاه کردم

تو تنم زار میزدن 



شلوارکش عین شلوار بود واسم ....

تیشرتشم عین تونیک بود

کمر شلوارشم اینقد شل بود که حس میکردم الان می افته 

بنداشو محکم تر کردم ...ا زقبل یکم بهتر شد

تیشرتش که اینقد گشاد بود که یه طرف سرشونم کاملا لخت بود و بند صورتی لباس 

زیرم پیدا میشد 

هرچی درسش میکردم نمیشد.....

موهامو شونه کردمو خرگوشی بستم ...

یه رژ به لبام زد و لبامو روهم مالیدم....

پاورچین پاورچین رفتم پایین 

تو نشیمن سرکی کشیدم که

دیدم نیستش 

با صدای بلند خندش 

که از تو آشپزخونه میمومد دست به کمرو با اخم سمتش برگشتم 



که یه عکس ازم گرفت....

با چشای گرد شده نگاش کردم

که 

با خنده برید بریده گفت چقد بانمک و بامزه شدی تو فسقلی
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چپ چپ نگاش کردمو و گفتم روآب بخندی 

برو خودت مسخره کن

_مسخره چیه خیلی ناز شدی

داره مسخره میکنی دیگه..... +نخند حرصم میگیره 

با لبخند شیطونی سمتم اومدو دستش انداخت دورکمرو بلندم کردو گفت غلط کنم من 



مسخره کنم 

با این لباس از ملکه الیزابتم خوشکل تر شدی

با حرص مشتی تو سینش کوبیدم و گفتم حالا هی مسخره کن.... لباسام خشک شه میرم 

میپوشمشون .....

_مسخره نمیکنم جون تو

چش غره ایی بهش رفتم که باخنده گفت 

بس که بهم چش غره میری اخرش چشات چپ میشه 

پاشو لگد کردم و گفتم خیلی بیشووووری

خندیدو سمت مبل کشوند 

منو و گفت تو بیشور تر ازمن

ازش جداشدم اومدم چندتا فحش آبدار نثارش کنم 

که گفت بابا من بیشور فقط تو قهر نکن



چشامو تو کاسه چرخوندم و ایشی گفتم....

پرو پرو سرشو گذاشت رو پام شروع کرد سیب خوردن و تی وی نگاه کردن....

+جات راحته کم کسری احساس نمیکنی 

ابرویی بالا انداخت و نوچ کشداری کرد

_خیلی پروییی یعنیییی خیلییییاااا

لبخند دندونی زدو هیچی نگفت....
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بی اراده دستمو گذاشتم تو موهاشو شروع کردم نوازش کردن

 رنگ موهاش فوق العاده ناز بود 

فوق العاده ....

خیلیم نرم خوش حالت بودن .....

به نفس ارومش نگاه کردم...

اخ الهی خوابش برده بود .....

بی اراده سمتش خم شدمو گونشو بوسیدم...

چقد دوسش دارم خدا ....

یهو عین جنیا سیخ نشستم و آب دهنمو با ترس قورت دادم

من دقیقا چه غلطی کردمممم.....

دستمو رو پیشونیم کشیدم به پشتی مبل تیکیه دادم .....



ضربان قلبم حسابی رفته بود بالا ... 

شروع کردم لبامو جویدن که بازنگ خوردن گوشیم نگامو بهش دادم....

مامان بود....؟!!

_سلام...

+سلام عزیزم خوبی

_ممنون مامان شما خوبید 

_مام خوبیم مامان جان ما یه ساعتی هست رسیدیم به مامان فاطیمام زنگ زدم گفت 

دختر اونم نیومده 

بیایید دیگه مامان جان زشته 

خانوادش چی میگن اخه....

با شنیدن اسم فاطیما حس کردم قلبم نمیزنه 

لبامو گاز گرفتم و گفم.



_اها رسیدید دیگه....ماهان خوبه...

_اره عزیزم بیا خونه حرف میزنیم کاری نداری...

+نه مامان خدافظ...
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_مامانت بود...

با صدای ساتین بهشش نگاه کردم گفتم 

هههههه بیدارشدی...

ببخشید که بیدارت کردم...

_ههه ببخشید چیه فدا سرت....



مامانت اینا اومدن؟

+اهوم ....میشه واسم اژانس بگیری؟؟؟

_آژانس چرا خودم میرسونمت برو آماده شو...

_نه اخه تو چرا خودم میرم....از دیشبه که همش بهت زحمت میدم....

+پاشو جوجه تعارف میکنه .....

دیگم این حرفو نزن زحمت کجا بود دختر تو رحمتی

_خندیدمو مسخره نثارش کرد...

که دستمو گرفت و بلندم کردو گفت 

برو اماده شو خانم خوشکله....

لبخندی زدمو رفتم سمت پله ها...

لباسام یکم نم داشتن اما بیخیال تنم کردمو رفتم پایین 



ساتین هنوز نیومده کنار در ورودی وایسادم که دیدم اومد پایین بوی عطرش تا اینجام 

میمود . 

دماغمو چینی دادمو گفتم یکم بیشتر عطر میزدی 
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خندیدو دماغمو کشیدو وگفت داری تیکه میندازی دیگه

چشامو تو کاسه چرخوندمو گفتم منو  تیکههه عمراااا

خندیدو گفت از دست توووو

ماشینشو در خونه نگه داشت 

دستمو رو دستگیره گذاشتمو 



سمتش برگشتمو و  لبخندی زدمو گفتم 

خدافظت بابت همه چی ممنونم 

لبخندی زدو سمتم خم شدو محکم گونمو بوسید.....

با چشای گرد دستمو رو صورتم گذاشتم

که گفت الان خدافظت خانمی  

با منگی از ماشین پیاده شدم ....

««*ساتین*»»

به رفتنش نگاه کردم...

از همین الان دلم واسش تنگ شده. ....

چقد زود خودشو تو دلم جا کرده بود.  ....

اروم ماشینو به راه انداختمو رفتم سمت رستوران....



تو راه تمام فکرم سمتش بود.....

یه حس شبرین یه گرمای خاص تو قلبم حس میکردم ....

ازماشین پیاده شدمو رفتم داخل....

همه از اول تا اخر خم و راست میشدن سلام میکردن....

با غرور سری تکون دادمو وارد اتاق کارم شدم....

#212

پشت میز نشستم و به فیلم زنده دروبینای طبقه بالا نگاه کردم....

یه دختر پسر جوون پشت میز نشسته بودن 



همه جا پراز گل های پرپر شده رز بود....

دختره دستاشو زیر چونش زده بود

وباعشق به پسره نگاه میکرد.....

دلم میخاست جای اون دوتا منو مهدیس باشیم....

یعنی میشه روزی که اون اینجوری نگام کنه .....

یهو یاد امروز افتادم که گونمو بوسیدم بود 

لبخندی زدمو دستمو گذاشتم رو گونم

یاد دستای کوچولوش که بین موهام بود......

اخ چقد دلم میخاست پاشم تو بغلم بچلونمش....

چقد دوست داشتنی و بانمکه ......

رفتم تو پی ویش پیام دادم...



احوال خانم بلا خودم....

میخاستم ویرایشش بدم که بیخیال شدم ....واقعا من نسبت بهش یه حس مالکیت 

دارمم...
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یه هفته از اون روز میگذره .....

خودم با کارم درگیر کردم....

حس میکردم حسی که بهش دارم یه حس زود گذره ....

و اگه نبینمش میتونم فراموشش کنم ولی واقعا ندیدنش صداشو نشنیدن واقعا سخته 

.....

قراره امروز با دوستاش بره بیرون......



رفتم سمت گوشیمو پی ام دادم بهش که ساعت چند میره....

چند مین بعدش آنلاین شدو نوشت ....

سلام سلام چطور مگه ؟؟

حدودا پنج میرم....

_هیچی همینطوری مواظب خودت باشی خانمی ....

_باشه حتما توام مواظب خودت باشی.....

بعضی وقتا مواظب خودت باشی از هزارتا دوست دارما شیرین تره.....

جزوه مو برداشتمو خودمو رو مبل پرت کردم واقعا چند وقتیه که اصن درس پیگیر 

درسام نیستم......

با صدای در بفرماییدی کردمو عینکو ازرو چشام برداشتم

مامان با لبخند اومد داخل و گفت ههه داشتی درس میخوندی...



_بله ....جانم کاری داشتی مامان...

+اره بابات زنگ زدپرسید کجایی ؟؟؟

_خوخونم دیگه کجام مگه!!!!

+نه منظورش این بود نمیری رستوران کارت داره......

_اومممم اخه یکم بیرون کار دارم خودم باهاشون حرف میزنم ....

مامان لبخندی زدو گفت باشه پسرم ....

گوشیمو برداشتم شماره بابا رو گرفتم.....

_بله 

+سلام بابا زنگ زده بودید....



_اره نمیایی رستوران ؟؟؟

+اوم کارم دارید؟؟؟

اخه خودمم یکم درگیرم!!!!

_خیلی خوب نمیخاد بیایی....

+باشه بابا کاری ندارید؟؟؟

_نه خدافظ!!!
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گوشیمو رو میز گذاشتمو  

به ساعت نگاه کردم و پاشدمو رفتم تو حموم 



بعد از یع دوش سرسری یه شلوار جین فسفری برداشتم 

یه بلوز مشکی جذب با یه کت تک مشکی 

لباسامو پوشیدمو

 موهامو سشوار کشیدمو کج تو صورتم ریختم عینکم رو چشام زدمو 

کفش های کالجمو پام کردم سویج ماشینو برداشتمو 

رفتم پایین ....

مامان با دیدنم ابرویی بالا انداختو گفت تیپ زدی کجا به سلامتی؟؟؟؟

_بیرون؟؟!!

فقط زود بیایی مهمون داریم؟؟؟ مشکوفانه نگام کردو گفت اهااا 

_کی هست؟؟؟

_خانواده عموت و عمه ات!!!



بع خاطر اومدن بابات میان؟؟؟؟

_اهاااااااا 

اوکی زود میام.....

راستی مامان سویچ ماشینتو بده من با ماشین تو میرم....

_چرا ماشین من ماشین خودت مگه چشه؟؟؟

+هیچش نیست ولی میخام با ماشین شما برم سویچ ماشین خودمم میزارم میخاستید 

جایی برید !!!

_باشه برو برش دار به جا کلیدی آویزونه....

سویچ برداشتمو سوار سراتو سفید مامان شدم.....

از خونه زدم بیرون و رفتم در خونه مهدیسشون !!!!



نمیخاستم برم دنبالش !!!!

فقط میخاستم........
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جلو در منتظر اومدنش بودم که

حدودا بعد نیم ساعت از خونه اومد بیرون

یع مانتو زرشکی زیپ دار ساده تنش بود با شلوارو شال مشکی ......

اروم رفت سمت خیابون از خیابون رد شد 

با ماشین اروم دنبالش رفتم...



بعد از چندمین دوتا دختر همسن خودش اومدن پیشش 

با خوشحالی همو بغل کردن....

وارد پارک شدن

 از ماشین پیاده شدمو رفتارشو زیر نظر داشتم ...

میدونستم 

مهدیس دختر خوبیه ولی باید به خودم ثابت میکردم ....

ما پسرا باید چیزیی که میخایم ببینم تا قدرش رو بدونیم .....

یه اکیپ پسر از کنارشون رد شد ......

یه چیزی بهشون گفت اخمی کردمو 

دستمو تو جیبم گذاشتم .....

چهره مهدیسم از اینجا میتونستم ببینم....

که اخمی کرده بود یه چیزی بهشون گفت و از کنارشون رد شد



لبخندی زدمو رفتم سمت ماشین و بهش تکیه دادم.....

با دوستاش از پارک اومدن بیرون رفتن سمت کافی شاپ !///

گوشیمو برداشتم رو اسمش کلیک کردمو

بعد از چند مین بوق خوردن

صدای ضریف جانمش تو گوشم پیچید......
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_جونت سلامت شیرین عسل خانم....

صدای شیرین خندش تو گوشم پیچید که باعث شد لبخندی بزنم....

_پشت سرتو نگاه کن خانم خانما



دیدم دور برشو نگاه میکنی ....

دستی تکون دادمو که اگفت اهااا دیدمت

از دوستاش خدافظی کرد و اومد سمتم .....

_سلامم

+سلام خانم خوشکله خوبی خانمی....

_مرسی تو خوبی اینجا چیکا میکنی .....

+بشین بهت میگم....

ههه مبارکه ماشینتو عوض کردی....

_نه خانمی ماشین مامانمه

خندیدو هیچی نگفت ....



ماشین رو راه انداختم و گفتم 

دوستات بودن؟؟!

_اره دیگه بهت گفته بودم که ....

+اها اره یادم نبود؟؟!

_میدونی بدونه آرایش خیلی خوشکلتری !!!؟

_کی !!؟من !؟؟

_اره !!قیافت نازتره اینجوری ....

_لطف داری!!!

وقتی با دوستام میام بیرون سعی میکنم ساده تر بیام بیشتر مواقعم آرایش نمیکنم....

+چرا؟؟؟

_خوب چون وقتی بادوستامم ممکنه مزاحمتم بیشتر باشه



واسه همین ساده تر اومدن بهتره و یجورایی جلب توجه نمیکنه ......

با لبخند نگاش کردمو وگفتم با نظرت موافقم .....
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لبخندی زدو چیزی نگفت .....

خوب نظرت با بام چیه موافقی بریم 

غروب آفتاب از اونجا فوق العادس......

_باشه موافقم

دستشو تو دستم گرفتم و گفتم پس بزن بریم......



بخشو روشن کردمو آهنگ شیک یوسف زمانی و گذاشتم .....

آهای همه قرارم کیو جز تو دارم

 تو اومدی تو زندگیم شدی دارو ندارمم...

غمم نیس که باتو نه هیشکی دیگه جاتونه نمیگیره تو قلبم...دردونه قلبم...... 

باتو!!!! باتو!!!! من غرق حال خوبم دوست دارم اهای عزیزتر از جونم.....

ماشینو پارک کردمو گفت بفرمایید لیدی رسیدیم ....

لبخند دندون نمایی زد

و پیاده شد 

سمتم اومد با چشای ستاره بارون گفت 

وای ساتین آلوچه

خندیدمو و دستشو گرفتم و رفتیم 

کلی آلوچه و ترشک و لواشک خریدم...



دستشو تو دستم گرفتمو رو زمین نشستیم 

خورشید داشت غروب میکرد...

شروع کرد به خوردنش اینقد ملچ ملوچ میکرد ....

_یعنی اینقد خوشمزس که اینجوری میخوری.....

+از اونقد اون ورتر 

میخوری...

_اهوممم

+خو برو واسه خودت بخر 

_یعنی بهم نمیدی

+نوووووووووووچ



_خیلی زیادن که فشارت می افته....

+نمی افته  عادت دارم

اخمی کردم که لبخند دندونی و چشمکی زد.....

خندیدمو و گفتم مهدیس میخام باهات حرف بزنم....

_درباره؟؟؟

+خودت میفهمی کم کم....
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چند مین مکث کردم

 که گفت جون به لبم کردی بگو دیگه.....

_تو آلوچه هاتو بخور میگم بهت....

+من میخورم تو بگوووو....

_نمیشهههه اول تو بخور بعد میگم ......

+ای بابا اصن نمیخورم بگو تووو....

_اخ از دست تو دختر تو چقد سرتقی ....

چیزی نگفت دست به سینه بهم نگاه کرد .....

_این نگات یعنی بگم....

+اهوممممم 

_پس خوب گوش کن ......



از ١۵_١۶سالگی که سن بلوغ یه پسر به خودم اومدم....

همه چیز دم دست بود....

از اون موقع تو هر سایت و چت رومی با دخترا دوس میشدم....

تا ١٨سالگی تنها کاری که میکردم این بود که از این قرار برم سر قرار بعدی.....

تا زمان کنکور  نه درس میخوندم نه هیچ 

تا این که واسه قبولی کنکور کلی بابامو بابابزرگم وعده وعید دادن......

شانسم زدو کنکور و با رتبه بالا قبول شدم ....

یه ماشین گرون قیمت افتاد زیر پام.....

تو دانشگام به خاطر قیافه و وضع مالیم طرفدار زیاد داشتم...

وتا حالا که نزدیک ٢۵سالمه کلی دوس دختر داشتم .....



این حرفارو بت گفتم چون به نظرم صداقت داشتن تو زندگی خیلی مهمه 

نمیگم از روزی که دیدمت با یه نگاه عاشق شدم نه ...

ولی بهت بی حسم نیستم....

به نظر من دوس داشتن از عشق مهم تره 

عشق زودگذره اما دوست داشتن موندگاره......

نمیخام از همین الان کلی وعده الکی بهت بدم من همینم که دیدی و اخلاقمو 

فهمیدی....
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شاید به نظرت واقعا حرف زدن بلد نباشم !!!!

چون واقعا تا حالا تو این موقعیت قرار نگرفتم 

که به یه دختر ابراز علاقه کنم.....

من آدم عجولیم ...

وقتیم فهمیدم واقعا دوست دارم 

حس کردم وقت تلف کردن 

واقعا مسخرس 

شاید از اینکه همه چیزو اول گفتم شانس اینکه قبولم کنی کمه ولی من خودم درقبال 

گذشتم مسئول میدونم 

اون گذشته من بوده چون گذشتم خیلی خوب نبوده دلیل نمیشه آیندمم اینجوری باشه 

....

و سمتش برگشتمو تو چشای گرد شدش زل زدمو دستاشو گرفتم وگفتم...



وخلاصه میکنم... من دوست دارم ...

میخام بشی همسرم ....

همین الانم بهم جواب میدی 

فک کنیو بعد بگی نداریم 

من همین الان جواب میخام 

جواباتم باید از بین این گزینه هایی که من میگم باشه .......

1بله 

2آره 

3گزینه یک

4هردو گزینه

چپ چپ نگامو کرد و گفت حس نمیکنی خیلی پرویی

_نووووووچ



چش غره ایی بهم رفت که گفتم

بعدش میترشی الان چشات چپ میشه دیگه نمیگیرمت 

+چییییییییی

_آرپیچیییی .... جوابمو بده زوووود منتظرم

چش غره ایی بهم رفتی و گفت....

راستش !!؟

من !!/
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با استرس نگاش کردمو گفتم تو چییی؟؟؟



با خجالت سرشو انداخت پایین و گفت 

+خو من نمیدونم دوست دارم یانه

ولی یه  حسایی بهت دارم.......

لبام کش اومدو گفتم ای من به قربون خودتو حسات 

شما جواب منو بده 

خودم کاری میکنم نفست به نفسم بسته شه  

+نکه تو اکسیژن داری با خودت

خندیدمو گفتم شاییییید داشته باشم

چپ چپ نگام کرد که دستاشو تو دستام فشار دادمو و گفتم جوابمو ندادیاااا....

+گزینه 5 هیچکدام 

دماغشو کشیدمو گفتم گزینه ۵موجود نیس زود بگو ...وروجک بازیم درنیار



تو چشام  زل زدو با لبخند گفت گزینه ٤

لبام به لبخند باز شد...

دستشو کشیدمو بلندش کردم

و محکم بغلش کردم که گفت وای دیونه له هم کردی ولم کن .....

یه کوچولو دیگه فشارش دادم که کمرش تق تق صدا دادو اخ اوخش بلندشد....

بازور خودشو از تو بغلم کشید که با خنده محکم بغلش کردم که گفت

ولم کن زشته مردم نگاه میکنن...

_بیخیال مردم خودمونه عشقه

چپ چپ نگام کرد گوشه لبشو بوسیدم و گفتم زن میشی دیگه 



پس حرف اضافه موقف 

_خیلی پروییی از پروم یچی اون ورتر

خندیدم چیزی نگفتم. 221#

دستشو گرفتمو یکم رفتیم لبه کوه 

چیزی به تموم شدن غروب نمونده بود

نشستم و مجبورش کردم کنارم بشینه 

دستمو انداختم دورش که سرشو گذاشت رو شونم

لبخندی زدمو 

رو موهاشو اروم بوسیدم....

خوشکل ترین غروبی بود که تا به حال دیده بودم....

+خیلی رمانتیک شد نه؟؟؟

با تعجب نگاش کردم که گفت 



امروز و میگم ؟؟؟

_اهاااا اره خیلییی

رمانتیک ترم میشه 

با چشای ریز نگام کردو گفت منظورت چیه 

_بماند

_ساتیییییین اذیت نکن بگو دیگه

_منظوری نداشتم کلی گفتم

_تو هیچیو بی منظور نمیگی 

حتی دست شویی رفتنتم با منظور بعد این حرفت همینجوری بی منظور

بلندزدم زیر خنده و گفتم از دست تو فسقلی 

پاشو پاشو بریم هوا تاریک شده ....منم شدید گشنمه !!!!



پاشدو مانتوش تکوند و سوار ماشین شدیم....

_خو خانم خوشکله من گشنمه  چی بخوریم...

+اهوممممم ساندویچ

... _پس بزن بریم چندتا ازاین  ساندویچ کثیفا بخوریم 

سه تا ساندویچ خریدمو رفتم تو ماشین 

خو مهدیس بانو همینجا بخوریم یا بریم تواین پارکه؟؟

بریم تو پارکه بهتره!!!

چشم هرچی خانممون اطاعات بفرماین

لبخند دندون نمایی زد و هیچی نگفت ....

_
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*مهدیس*

رو چمنا  روبه روی هم نشستیم 

کاغذ دور ساندویچم باز کرد

و دادش دستم تشکری کردم لبخندی زدو

 هیچی نگفت ....

با تموم شدن ساندویچ هامون سومین باز کرد 

روش کلی سس ریخت یه گاز خودش زدو سمتم گرفت

دماغمو چینی دادمو گفتم من بخورم 

دهنیه



چش غره ایی بهم رفت و گفت دهنی نداریم زودی بخور 

_ایش عمراااا حرفشممم نزن اوق 

+که نمیخوری اره

_اهوممممم

+باوووووشه مادمازل 

اومدم بگم چرا لحنت

 یهو اینقد عوض شد 

که یهو خودش پرت کرد روم

چون توقع شو نداشتم محکم با کمر افتادم تو چمنا اونم روم بود....



لبخند شیطون زدو گفت که نمیخوری اره

اره اصن نمیخوره _پاشو ببینم 

+حالا میبینیم

_ساتین میخایی چیکا کنی

 

پاشو ببینم !!!!!یکی میبنتمون زشته

_خو ببینه حالااا بماند

که نمیخوری؟؟؟

+نوووووچ 

دوتا دستامو با یه دستش گرفت و بالا سرم نگه داشت...



با دست دیگش ساندویچ رو لبام گذاشت 

چش غره بهش رفتمو لبام چفت کردم........
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با شیطنت خمار نگام کرد

و اروم لباشو رو گردنم گذاشتم 

از اروم بوسیدنش یهو ته دلم خالی شد 

اروم بوسیدنش مثل قلقلک دادن بود ....

گردنم کج کرد



 و زدم زیر خنده که یهو ساندویچ فرو کرد تو دهنم 

چشام گرد شد که با خنده گفت دیدی اخرش خوردی الان قورتش بده 

با دهن پر گفتم عمرا اگه قورت بدم

باز گردنم بوسید که زدم زیر خنده و بریده بریده گفتم تروخدا نکن قورت میدم ...

با شیطنت نگام کردو گفت قورتش بده 

قورتش دادمو طلبکار نگاش کردم 

کع باخنده گفت خوشمزه بوووود

_کوفت 

ادمو به چکارایی مجبور میکنی

+به چه کارایی مجبور میکنم 



چشامو گرد کردمو بی ادبی نثارش کردم 

که با تعجب تصعننی گفت مگه چی گفتمم

چش غره ایی بهش رفتمو واسه عوض کردن بحث

 گفتم پاشو از روم له هم کردی 

با خنده گفتم من که راحتم تو اگه ناراحتی که مشکل خودته

_ساتییییییین اینقد منوووو حرص نده 

پاشوووووو بهت میگم.....

با خنده بی اعصابی نثارم کردو از  روم پاشد 

دستمو کشیدو بلندم کرد .....

نشستم شالمو درس کردم که دیدم ساندویچ جلوم نگه داشته ♀
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با اخم پسش زدم

 که خودشو کشید سمتمو گفت

 اونجوری دوس داری بت بدم

چشامو گرد کردمو

 مشتی به قفسه سینش زدمو گفتم 

خیلییییی بی حیاییی خییییلی

با قیافه مظلوم نگام کردو

 گفت چرااااا مگه چیکا کردمممم

چیزی نگفتم که با لحن شیطون گفت میخوری دیگه نه



با حرص ساندویچ از تو دستش کشیدم 

که دستشو عقب کشید

 وگفت خودم بت میدم باید از دست من بخوری

پوفی از کلافگی کشیدم...

که اروم اورد جلو دهنم اومدم

 گازش بزنم که عقب کشید

و خودش گاز گرفت

و با خنده شیطنت گفت نوبت من بود

با حرص نگاش کردم

  دندونامو روهم سابیدم دلم میخاست بزنمش .....



با خنده گفت جوون مرگم نکنی 

چش غره ایی بهش رفتمو بطری خالی نوشابه رو سمتش پرت کردم

با خنده جاخالی دادو گفت خدا بهم رحم کرد

_خیلی بیشوری 

باخنده میدونمی گفت

 و ساندویچ سمت گرفت و با شیطنت گفت نوبت توه

پشت چشمی نازک کردمو صورتمو برگردوندمو و گفتم نمیخام....

که گفت خیلیمممم عالییی از روش خودم استفاده میکنم

سریع سمتش برگشتم که با خنده ابرویی بالا انداخت .....

با زنگ خوردن گوشیش نگاهی بهش انداخت و جوابش داد....



_جانم مامان...

+اووووف یعنی حتما!!!!وجود من الزامیه

_اوکی یه ساعت دیگه اونجام 

ای بابا سانی مگه کجاس؟؟؟

_باش بابا چشمممممممم دنبال اونم میرم ....

_نه خدافظتون .....
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با لحن مظلومی نگاهی به ساندویچ انداخت

 و گفت اخرشم یه گاز بیشتر نخوردی 



لبخند دندونی تحویلش دادم 

که با خنده گفت الان خیلی خوشحالی خاله سوسکه

_خاله سوسکه خودتیاااا

+باشه قبول منم

خندیدمو از سرجام پاشدم اونم پاشد 

رفت اشغالا رو پرت کرد تو سطل اومد

 سمتم و دستش انداخت دور شونم

منو به خودش چسپوند

+دیگه نمیدونم چی بت بگم

 ولی اینو بدون خیلیی پروییی خیلییااا

_خندید و گفت هیچی نگو 



رفتیم سمت ماشین درو برام باز کرد و اشاره کرد 

بشینم 

با نشستنم در و بست 

که با لحن شیطونی گفتم ازاین کارام بلدی

با لحن شیطون تری نگام کرد وگفت این کارا که هیچه بهتر تر از اینا بلدم

مشتی تو بازوش زدمو با حال زار  گفتم خییییلی بیشوری

بلند زد زیر خنده که صورتمو برگردوندم و اخم کردم ....

دستمو از رو رون پام برداشتو 



تو دستش گرفت و اروم پشتش و بوسید و گفت 

نبینم پرنسسم قهر کنه

از خجالت لبامو گاز گرفتم که سمتم خم شد و اروم

گوشه لبمو بوسید.....
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حس کردم تمام صورتم از خجالت قرمز شده 

و سنگینی نگاشو رو خودم حس میکردم ولی اصن به روی خودم نیاوردمو سرمو بلند 

نکردم

 بعد از چند مین ماشین رو را انداخت

وکمی با بخش ماشین ور رفت و بعد از چندمین 



 آهنگ دیونه جان بابک جهان بخش روگذاشت و دستمو تو دستش گرفتو 

شروع کرد باهاش خوندن:

چشامم تو رو دارنو 

فکرت فقط با منووو

باتو همیشه غرق رویام

 

دستم مگه خالیه ؟؟؟حسم ولی عالیه 

مگه من از خداااا چی میخاممم....

دیونه جان جنون من تموم نمیشه 

رسیده عشق تو به ریشه به ریشه .....

بهم نگاه کردو کشیده گفت 

عشقمممممم 



الان که بت پناه آوردم خودمو

 دست تو سپردم

 

نتــرس که اخرش چه میشه .....

عشقممممممم

باور نمیکنم که اینجاممم

کنارتو صاحب دنیام

بگو کن بامنی همیشه!!!!!؟

                 

تو دلم انگار عروسی به پا بود اصن نمیتونستم جلو نیش بازم نگه دارم ....

با لبخند و ریتم آهنگ گفت...



بگوووو که با منییی همیشه؟؟؟؟؟

با لبخند نگاش کردمو گفتم همیشههههه

دماغمو کشیدو گفت قربونت برم عزیزدلم....

قند تو دلم آب شد با نیش باز نگاش کردم که با خنده گفت

نگا چه خوششم میاد

یهو وا رفتمو و چپ چپ نگاش کردم که زد زیر خنده 

چه خوش خنده شده امروز 

هی میخنده !!!!
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با حرص گفتم کوووووفت رو یخ بخندی

با خنده گفت عزیزم اینقد حرص نخور شیرت خشک میشه بعدش بچه آیندمون رو باید 

با شیر خشک بزرگ کنیما 

دهنم از این همه پرو یش وا موند و با حرص موهاشو کشیدم

که غش غش خندید و گفت 

من زن دیونه نمیخام 

محکم تر کشیدمشون که دادش بلند شدو با خنده گفت باشه بابا 

حرص بخور شیرت خشک شه  جهنم ضرر مجبورم شیر خشک بخرم

با حرص با مشت زدم تو بازوشو صورتمو برگردوندم....



که با خنده گفت ای بابا قهر کردی

_هیچی نگو وگرنه اینقد از دست حرصیم که میزنم میکشمت 

با خنده گفت ان الله و ان الیه راجعون 

حداقل بزار وصیت ناممو بنویسم 

_فک میکنی خیلی خوشمزه ایی

_نیستم

_نووووووووچ 

ماشینو دم در خونه نگه داشتو

 با خنده مرموزی گفت باشه خانم خانما 

ولی فقط یه سوال کی مزمو چشیدی که پی بردی خوشمزه نیستم



از حرص سمتش خم شدم بازوش گاز گرفتم 

که با خنده گفت اخ غلط کردم 

_حقته 

اصن حقته با تانک از روت ردشم

_چه خشن

چش غره ایی بهش رفتمو میخاستم پیاده شم که بازومو کشید

اروم نرم رو لبامو بوسید 

و گفت ببخشید اگه اذیت کردتم 

نمیدونستم چی بگم که اروم بازمو ول کردو گفت برو عزیزم خدافظت

درو باز کردم که پیاده شم 

ولی تو یه حرکت 

سمتش برگشتمو

محکم گونش بوسیدم و گفتم خدافظت ....



زود از ماشین پیاده شدمو 

وارد حیاط شدم

به در حیاط تیکه دادمو نفس عمیقی کشیدم کم کم لبخند اومد رو لبام ....

با خوشحالی وارد خونه شدم
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مامان تو آشپزخونه بود با شادی سمتش رفتم از پشت سر محکم گونش بوسیدم 

که با خنده گفت علیک سلام ....

لبخند دندون نمایی زدم وگفتم سلام مامان جونم

سرشو تکون داد و گفت برو لباسات عوض کن بیا شام 

رفتم سمت پله ها همونجور گفتم 

نمیخورم مامان با بچه بیرون شام خوردم...



خودمو تو اتاقم پرت کردم لباسامو با یه دس لباس راحتی عوض کردم...

موهامو باز کردمو یه تل ساده به موهام زدم 

روتختم نشستم رفتم تو تلگرام که دیدم تو یکی از کانال هایی که داشتم 

نوشته بود نتایج اولیه کنکور اعلام شد استرس بدی گرفتم 

بلند شدم دنبال کارت ملیم و شماره داوطلبم میگشتم ...

که چشمم به نفرات برتر خورد عکسشون باز کردم و همونجوری دنبال کارتم میگشتم 

که با چیزی که دیدم چشام گشاد شد

چشامو محکم مالیدم باز نگاه کردم 

اصن باوووووورم نمیششششششششد

با جیغ از اتاق زدم بیرون مامان صدا زدم

مااااماااان 

ماااااامااااااااان

مامان با اخم از آشپزخونه زد بیرون گفت 

یاماااان چته اینقد جیغ جیغ راه انداختی ....



مامان اینجارو  نگاه.....

گوشیو سمتش گرفتم که با ابروهای بالا رفته 

به صفحش نگاه کردو و گفت این!!!؟این ماااهان نیست!!!!!!!!!!!!!؟؟؟

_چرااااا ماماااان شده نفر اول کنکور تجربی 

+تو مطمئنییییی

ماهاااان خودمون 

_اره ♀

منو مامان داشتیم تجزیه تحلیل میکردیم که ماهان با اون پا شکستش و موهای ژولیده 

از پله اروم اومد پایین و با اخم 

گفت باز چه مرگته که جیغ جیغ راه انداختی .....

بی توجه به حرفش گفتم وایییی ماهااااان تو شدی نفر اول کنکووور....



بی توجه به من خودش رو مبل پرت کرد و بیخیال گفت هههه شذم نفر اول 

تو مصاحبه که گفتن امکانش هس نفر اول شم .....

_مگه تو مصاحبه دادی.....

+اره دو هفته پیش واسم زنگ زدن بعد منو خواستن 

اونجا رفتن بهم گفتن .....

_چییییییییییی!!!! 

یعنی تو نمیتونستی به ما بگییییی.....

+خو الان که فهمیدید چیشد

ایشششششششش بی ذوووووق  _حقااا که بی لیاقتییی

شونه ایی بالا انداخت و گفت تو رتبت چند شد....



وای من که رتبه خودمو نگاه نکردم....

رفتم تو سایت سنجش ....

با بالا اومدن اسمم عکسم نفس راحتی کشیدم و رفتم پایین تر 

با دیدن رتبم با حس کردم دنیا رو سرم خراب شد ......

رتبه ١٠٤۵

ماهان گوشیمو از تو دستم کشید با دیدن رتبم ابرویی بالا انداخت گفت خوبه که ؟؟؟

پس چرا وا رفتی ....

من اصن توقع این رتبه رو نداشتم ........
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مامان سمتم اومد و گفت مهدیس مامان رتبت چند شد.....



با لبای آویزون گفتم ١٠٤۵

_مبارکه عزیزم خوبه که پس چرا اینقد ناراحتی ....

_من توقع همچین رتبه ایی رو نداشتم

امیر دستشو انداخت دور گردنمو گفت فدایی ابجی کوچولوم بشم تو تمام سعیتو کردی 

رتبتم خیلیم خوبه تو میتونی باهاش بهترین رشته رو بیاری....

اشکامو پاک کردمو گفت واقعا میتونم ...

لبخندی زدو گفت اره عزیزدلم ....

لبخندی رو لبام اومد...محکم گونه امیرو بوسیدم و رفتم تو آشپز خونه تا بامامان کمک 

کنم......

*ساتین*

دم خونه دوست سانیا نگه داشتم که دیدم خدافظی کرد اومد سمت ماشین....

با تعجب سلام دادو گفت چه بلایی سر ماشین خودت اوردی؟؟؟؟



چشامو تو کاسه چرخوندم گفتم هیچ بلایی ...اصن همتون منتظرید من یه بلایی سرش 

بیارم....

_خو به حالااا چرا دعوا داری 

+حرف زدن عادیم باتو مثل دعواس

اخه کی دعوا داره....

صورتش برگردوند و با صدای ارومی گفت معلوم نیس باز با کدومشون کات کرده 

اعصاب نداره.....

چی گفتی سانی _چییییی؟؟؟؟

_من !!!!هیچی به خدااا

چش غره ایی بهش رفتم تا خونه باهم حرف نزدیم.....

ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو رفتم بالا 



که عمه لیلی با دیدنم از جاش پاشدو گفت الهی قربون برادر زاده شاخ شمشادم برم 

من 

نگاه چه خوشتیپ شده ....

همه دخترا واسش غش میرن

تک خنده ایی کردمو و گفتم عمه شما منو زیاد تحویل میگیرن

از این خبرام نیس

با خنده صورتمو بوسید وگفت چرا هست عمه جون 

با عمو سبحان وخاله گلاره و اقا نوید شوهر عمه لیلی  دست دادمو نشستم کنار بابا ....

نگاهی به جمع بینمون انداختم .....

واقعا کسل کننده بود همه باهم حرف میزدن من داشتم مگس میپروندم....

گوشیمو درآوردم که دیدم مهدیس پی ام داده 

نوشته بود رسیدی؟؟؟

لبخندی از این نگرانشی زدم نوشتم اره خانوم خوشکلم ....



رفتم تو مخاطبینم و اسمشو از خاله سوسکه به عزیزدلم تغیر دادم ....

منتظر جوابش بودم 

که حس کردم یکی کنارم نشست 

به آیناز دختر عمو سبحان  و خاله گلاره نگاه کردمو 

با علامت سر پرسیدم چیه که با فضولی ذاتیش گفت به کی پی ام میدادییی 

نگو نه که خودم دیدم ....

قیافمو توهم کردمو گفتم به توچه بچه پرو پاشو از کنارم اصن حوصله لوس بازیا تو رو 

ندارم.....

با اخم گفت به مامانم میگم بهم میگییی لوس

برو بگووو منو از مامانت میترسونی 

رفتارتم درس کن دیگه بچه نیستی ٢٢سالته 

با اخم و چشای گریون از کنارم پاشد....
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خاله گلاره با اخم نگام کردو هیچی نگفت 

چشامو تو کاسه چر خوندمو پامو رو پام انداختم ....

اینام با این دختر لوسشون شورش رو درآوردن ....

از بیکاری رفتم تو گالری گوشیم که چشمو به یه عکس افتاد....

چشمام برقی زدو لبام به خنده باز شد ای جانم این که مهدیسی خودمونه ....

همون عکسی بود که تو خونه خودم با لباسای خودم ازش گرفته بودم قیافش عین بچه 

های تخس شده بووود....

اخه توله چقد دلم میخاد بچلونمش تو بغلم با نیم وجب قدش خودشو  اینقد تو دلم جاه 

کرد .....



داشتم قربون صدقش میرفتم که صدای سانیارو از بالا سرم شنیدم که میگه ....

این دیگه کیه ساتی؟؟؟

چقدم نازه.... وای مامان موهاشووو چقد بلنده.....

این تو خونه تو چیکا میکنه !!!!

نکنه اقا ساتین .....؟؟؟

از بین دندونای کلیک شده گفتم دهنتو ببند سانیا ؟!!!!

لبخند شیطونی زدو وگفت نووووچ اگه به مامان بگم خوبه نههه؟!!

بدون پسرش چقددددد خوش سلیقس

_سانیا اذیت نکن 

_اذیت چی داداش گلمممم

میخام مامانم تو جریان باشه خو



با حرص دستشو کشیدم کع با خنده گفت حرص نخورررر؟؟!!

 

همه چیو بهم بگوووووو  منم قول میدم به مامان نگممم...

با صدای مامان که گفت چیو به من نگید جفتمون سمتش برگشتیم .....

که باابروهای بالا رفته نگاهی به گوشیم که تو دست سانی انداخت کرد و با حالت 

مشکوفانه و عصبی گفت 

این دیگه کیه!!!!

گوشیمو از تو دست سانی کشیدمو گفت هیچکس 

مامان با حرص ولی اروم گفت که هیچکس ....



چیزی نگفتم که با حرص ازمون دور شد 

با اخم به سانی نگاه کردم که لباشو اویزون کردو  اروم گفت تقصیر من نبود بابا آیناز 

رفته بهش گفته 

تو با یه دختر چت میکردی منم اومدم ببینم چه خبره که دیدم عکسشو نگاه میکنی من 

نمیخاستم اینجوری شه داداشی 

با حرص گفتم یه حالی من از این دختر ننر بگیریم ......

سانی کنارم نشست و گفت بیخیالش بابا چرا بهش گفتی لوس میدونی گه چقد همه 

دوسش دارن ...

مامانم چقد روش حساسه

اصن آیناز شده نقطه ضعف مامان



جرعت داری بهش یچی بگو زرتی کف دست مامان میزاره اونم با کلی چاخان که 

خودش اضافه میکنه

چیزی نگفتم که ادامه داد نگفتی کیه رل جدیده

با اخم نگاش کردمو گفتم نه باباا...

_زن بابا !!!پس کیه؟؟!!
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_به توچه مگه فضولی ....

_هههه ساتیییین....



چش غره ایی بهش رفتم که با اخم از کنارم پاشد.....

بعد از بدرقه مهمونا میخاستم برم بالا

که مامان با اخم و دست به سینه سمت اومد

وگفت 

 تو اچه جوری دلت اومد با آیناز  اونجوری رفتاری کنی..... 

_یعنی چی مامان من اصن ازش خوشم نمیاد غلط میکنه تو کارای من دخالت میکنه 
دختر لوس 

بس که بهش رو دادید

_تو بی خود کردی که ازش خوشش نمیاد ...

از دخترا رنگا رنگی که  دورتن خوشت میاد اما ازاین طفل معصوم نه.....

چشامو تو کاسه چرخوندم و رفت سمت پله ها که گفت

کجا میری وایسا ببینم.....

اصن حالا که اینطور شد تو چه خوشت بیاد چه نیاد اخر ماه میریم خواستگاریش 



با بهت سمت مامان برگشتمو گفتم بلهههههه!!!

واسه کی میرید اون وقت!!!!!

_واسه توووو؟؟؟

کی بهتر از آیناز !!!

پوزخندی زدمو گفتم من با اون ازدواج نمیکنم اصن بهش فک نمیکنمم...

_تو خیلی بی خود میکنی !!!

_یعنی چی مادر من مگه من بچم....

اصنم از این دختره خوشم نمیاد 

اصنش من یکی دیگه رو دوست دارم.... شما که خیلی آیناز جونتون دوست دارید برید 

یع شوهر بهتر واسش پیدا کنید

_هههههه لابد همون دختره که عکس تو گوشیت بود.... اخه پسر ساده من اگه دختر 

خوب و نجیبیه عکسش تو گوشی تو با اون سروضع چیکار میکنه .....



_من دختر بهتر و خانم تر از اون ندیدم ......شمام باید تا اخر هفته واسم برید 

خواستگاریش ...

وگرنه خودم تنها میریم...

_واییییی خدا منو ازدست تو بکشه راحت شممممم

تو غلط میکنییی

مگه تو بی خانواده ایی مگه ما کم کسایی هستیم پاشیم بریم خواستگاری هر املی ....

بی توجه به مامان پاشدم رفتم بالا که بابا با اخم در اتاقم باز کرد

چیزی نگفتم سرمو انداختم پایین که بابا گفت این چه وضع حرف زدن با مادرت 

بود....؟؟؟،

هاااااا!!!!

مگه باتو نیستم....

چیزی نگفتم گه ادامه داد مامانتو که میشناسی از بچگی دوس داشت آیناز عروسش شه 

....

همیشه بهش میگه عروس گلم ...

باید بهش حق بدی که دوس داره تو رو فقط با اون ببینه ....



الان این دختریی که میگی رو کجا دیدی نکنه از........

_نه بابا خیالتون راحت باشه مهدیس همچین دختری نیس ......منم واقعا دوسش دارم 
....

شمام لطفا بامامان صحبت کنید ...
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_اخه رو چه حسابی برم به مامانت بگم دختر خوبیه  هاااا؟؟؟؟؟!!!!

_خوب؟؟؟؟

_خوب چی بگو دیگه.....

_راستش نمیدونم ولی تو این چند وقته که میشناسمش واقعا دختر خوبیه .....



_از کجا میشناسیش ؟؟؟

وای الان چی بگم .....

اهااااا!!!!! 

_با ماشین چند وقت پیش بهش زدم ....

بابا با چشای گرد شده گفت تو کی تصادف کزدی؟؟؟؟؟؟

_اهوم چیز یه چند ماه پیش

_بعدش چیشد؟؟؟

_هیچی دیگه چیز نکرد اهوم ازم شکایت نکرد 

منم تا خونشون رسوندمش ....

_همین؟؟؟؟؟



_اره دیگه....

_بعد چه جوری فهمیدی دوسش داری؟؟؟؟

_ای بابا پدر من شمام بیس سوالی راه انداختید 

خو چند وقت حواسم بهش بود تو همین چند وقت فهمیدم بهش بی میل نیسم .....

امروزم بهش گفتم.....

بابا سری تکون داد و گفت از دس تو که عاشق شدنتم دردسر ساز.....

_هههههههه بابا!!!!!

_خو چیه راست میگم ....

الان راضی کردن مامانت حتی سخت تر از راضی کردن ترامپه...

خندیدمو گفتم اگه مامان بدونه ....



چپ چپ نگام کردو گفت الان من کی با مامانت حرف بزنم !!!!!؟؟

_همین الان

اگه میشه

سرشو تکون داد و گفت بسوزه پدر عاشقی 

باشه حرف میزنم ....

_اخ دمت گرم بابا ایولا 

_خیلی خوب اینقد پاچه خواری نکن

_ههههه بابا!!!!

خندید و دستاشو تو جیبش گذاشتو رفت پایین !!!

مامان داشت راه میرفت با خودش حرف میزدو حرص میخورد؟؟؟؟

سانی هم با بیخیالی داشت میوه میخورده!!!



به نرده ها تیکه دادمم نرفتم پایین ....
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بابا بیخیال خودش و رو کاناپه پرت کرد و مامانو نگاه کرد کع داره حرص میخوره!!!!!

بعد از چند مین گفت گیسو جان چرا الان دو ساعت حرص میخوری بیا بشین ....

_بع نظرت حرص خوردن نداره.... ههههههه  هههه پسره ساده من چه ساده گول این 
دخترا رو میخوره....

واییییی نگاش کن تروخدا  ......

مگه من مردم وقتی خواهر زاده به اون دست گلی دارم بزارم بره غریبه بگیره



_یعنی چی گیسووو!!!؟ یعنی ساتین حق انتخاب نداره ... 

الا بلا باید با آیناز ازدواج کنه....

اخه این چه حرفیه عزیز من...

_یعنی چی چه حرفیه ... خو بهتر از آیناز کجا پیدا میکنه....

بعدشم آیناز جدا از این که خواهر زاده منه برادر زاده شماستااا ... 

بعدشم زمین بره آسمون بره باید با آیناز ازدواج کنه....

_گیسو معلومه چی میگی مگه ساتین بچس ....زندگیه خودش ...بزار هرکاری کع دلش 

میخاد بکنه !!!!!!عاقله عقله داره ؟؟؟

بچه دوساله که نیس!!!

توام این حرفو اینجا تمومش میکنی!!!

درسته که آیناز برادر زادمه ولی ساتینم پسرمه 



وقتی دوسش نداره نمیخام اجبارش کنم که باهاش ازدواج کنه توام دیگه این بحث رو 

ادامه نمیدی....

_احساااان هیچیکی ندونه تو که میدونی من از بچگی آینازو میگفتم عروسم ....

الان برم یه دختر دیگه بیارم بعد چه جوری تو چشای گلاره نگاه کنم...

بابا با تحکم گفت اون مال گذشته بوده !!!! توام اخر هفته آماده میشی میریم 

خواستگاری این دختری که ساتین میخاددد .....

دیگه هیچ بهونیم نمیاری ...
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مامان با اخم تخم نشست تو ماشین حتی یه کلمم حرف نزد ....

بابا شروع کرد تعریف تمجید از خانواده وپدر مهدیس 

که یه شرکت دار معروف که همه سرش قسم میخورن...



یه خانواده عالی ....

نگاهی به گل تو دستمم کردم ای جانم همه چی چه خوب داره پیش میره...

لبخند رو لبام نشست ....

تو موهام دستی کشیدمو و سمت سانیا برگشتم و گفتم چطو  شدم....

سانیا لبخندی زدو گفت عالی عالی

وایی ساتین باور نمیشه داری دوماد میشی 

یعنی چند وقت بعد من عمه میشم

زدم زیر خنده و گفتم خواهر گلم بزار دخترشون بهم بدن بعد تو فکر عمه شدن باش...

!!!!! مامان پوزخندی زدو گفت نمیدن

رو هوام میزنن !! مگه بهتر از تو واسه دخترشون میتونن پیدا کنن...

اخمام تو هم رفت مامان واقعا شمشیرو از رو بست بود ....

هیچم کوتاه نمی یومد



تو این هفته هممون دیونه کرد تا قبول کرد بیاد ....

از وقتیم کع نشسته یا زخم زبون میزنه یا پوزخند تحویل من میده.....

به صفحه گوشیم نگاه کردم 

کن سانیا خودشو سمتم

کشیدو وگفت داداشی ناراحت نباش امشب شب خواستگاریت هاااا

مامانم که میشناسی اولش مخالفت میکنه ولی بعدش راه میاد .....

توام ناراحت نباش شگون نداره که... 

الانم بخند قراره بری واسم زندادش بیاری اونم واسم یع برادر زاده فسقلی

خندیدمو  پیشونیشو بوسیدمو و گفتم از دست تو سانی 

لبخندی زدو چیزی نگفت....
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از ماشین پیاده شدیم.....

کتم درس کردمو دستی به یقه کتم کشیدم ...

دسته گل که پر از گلای نیلوفرو رز  بودن رو تو دستم جابه جا کردم.....

سانیا با شادی اف اف رو زد بعد از چند مین در باز شد ...

کنار در مامان باباش با یه پسر جوون همسن من و ماهان بودن....

پس مهدیسی من کوش؟؟؟؟؟ 

مامانش با لبخند اومد سمت مامانو باهاش روبوسی کرد ولی مامان با اخم نگاش 

میکرد....

خلاصه راهنمایمون کردن داخل .....

نمیدونم چرا داشتم اینقد عرق میکردم...

نفس عمیقی کشیدمو سرمو انداخت بودم پایین 



بابا و اقای توکلیم که در مورد همه چی حرف میزدن الا خواستگاری من ......

دیگه داشتم کلافه میشدم که بابا با خنده گفت خو توکلی جان 

خلاصه کنیم .....

خودت که درجریانی من همین یه دونه پسرو دارم که دختر خانم شمارو چند وقت 

پیش تو یه سانحه دیدن و یه دل نه صد دل عاشقش شدن 

با خنده ادامه داد و از اون روز یه ریز رو مخ ما رژه رفت ...

الان اگه شما صلاح بدونیین دست این جوونا رو بزاریم تو دست هم....

اقای توکلی لبخندی زدو گفت

 راستش کی بهتر از شما که هم به این اقایی هستید هم به این با کمالاتی 

ولی بزارید قبلش یه چایی بیارن بقیه اشو بعد حرف میزنیم....



_مهدیس جان بابا !!!!!بیا دخترم.......

با گرفتن اسم مهدیس لبان به خنده باز شد 

ای جانم خوشکل خانمم رو

تو اون چادر سفید چقد ناز شده بود ....

چای رو سمت باباش برد که اشاره کرد سمت بابا و مامان بیاره 

 اورد 

 سمت مامان بابا .......

بعد از چند مین سینی رو سمت من گرفتم 

که اروم

گفتم دستت درد نکنه عروسکم 

و چشمکی نثارش کردم....

کنار مامانش نشست و سرشو انداخت پایین



 که بابا

گفت عروس خانوم که نیومدن خودشون!!خواهرشون به جاش اومد...

چشام گرد شد که باباش با خنده گفت ولی مهدیس که خواهر نداره فقط خودشه....

بابا با تعجب یه نگاه به مهدیس کرد یه نگاه به من بعد گفت 

با عرض معذرت  ولی مگه دخترتون چندسالشه ....

اقای توکلی با خنده گفت ١٨سالشه....

که بابا گفت جدی میگید !!/!

من فک کردم کم کمش ١٠_١١سالش باشه

همه زدن زیر خنده که بابا گفت 

خو اقای توکلی عزیز 

بریم سر اصل مطلب بهتر نیست....
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_بله بله درست میگید.....

_خوب اقای توکلی الان نظرتون چیه ..؟؟؟؟.

پسرمن دانشجو هسش ماشین و خونشو داره 

چندوقت دیگم ان شاالله درسش تموم میشه و میره سرکار ...

الانم چند وقتیه تو رستوران و هتل من کار میکنه....

تعریف از خود نباشه جناب توکلی ولی پسر 

م سرش به کار خودشه

و هرجوره من ضمانتش میکنم....

واگه ایشاالله شمام راضی باشید که دهنمون شیرین کنیم.....

باباش لبخندی زدو گفت خیلیم عالی ......ولی اقاراد دختر من هنوز سنش کمه و بچه 

ساله تازه چند روزی هس که دانشگاه قبول شده .....



من مطمئنم نمیتونه از پس زندگی بربیاد ....

من مخالفتی ندارم ولی شما خودت بزار جای من ....

ما همیشه خواستگارهای مهدیسو از پشت گوشی رد میکردیم ....

از شمام کی بهتر در همه چی عالی هستید ولی دختر من بچس ممکنه زمانی نتونه از 

پس زندگیش بربیاد.....و خدای نکرده زندگیشون تلخ شه...

کلافه دستی تو موهام کشیدم و گفتم ولی اقای توکلی ما که الان نمیخاییم ازدواج کنیم 

....

بابا چش غره ایی بعم رفت و اشاره کرد ساکت شم 

که همون پسره سمتمو نگاه کردو گفت اقای راد منم با پدرم موافقم ...

مهدیس واسه چرخوندن یه زندگی هنوز آمادگی نداره 

و علاوه بر اون ما اصن عجله ایی نداریم که زود بفرستیمش خونه بخت....

پوفی کشیدمو سمتش برگشتم  گفتم 

مام عجله ایی نداریم زود بریم سر خونه زندگیمون میگم این چند وقته نامزد باشیم ....

که مهدیسم درسشو تموم کنه بعد ازدواج کنیم....



پسره گفت ولی ممکنه خیلی به درسش آسیب برسه 

به نظرمن مهدیس سنش واسه ازدواج خیلی کمه...

مام با این ازدواج موافق نیستیم 

.......

مامان با حرص گفت چه بهتر که موافق نیستید 

شما اصن در شان خانوادگی ما نیستید 

دخترتونم ارزونی خودتون انگاری چه تحفیه ایی هس ....

بابا با تشر سمت مامان برگشت و گفت گیسوووو

_چیه !!!مگه دروغ میگم....

مگه قحطی دختر اومده که بیایم منت اینارو بکشیم....

سانیا پاشو .....من دیگه یه دیقم اینجا نمیمونم....

حقت ساتین خان حقته....

رو آیناز به اون ماهی و با اصل نسبی ناز میکنی ......



الان منت اینارو بکش .....

بعدم از خونه زد بیرون.....

بابا با معذرت خواهی رفت دنبالش و 

سانیا بر گشت سمت همشون گفت من واقعا معذرت میخام ....مامانم منظوری نداشت به 

بزرگواری خودتون بببخشید....

پسره پوزخندی زدو گفت مگه کشکه خانم نگاه چقد توهین کرد الان ببخشیمشون 

هههه جک میگید....
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سانیا لباشو گاز گرفت و اروم گفت شرمندتون ....

با غصه حالی زار به مهدیس نگاه کردم که با چشمای اشکی نگام میکرد



لبخندی تلخی زدمو

 لب زدم نبینم اشکاتو  عشقم ...

اشکاش رو گونه هاش ریختن

و سرشو انداخت پایین...

کلافه دستامو تو موهامو کشیدم و زیر لب ببخشیدی گفتم اومدم از خونه بزنم بیرون 

که همون پسره با پوزخند گفت گلتم ور دار ببر

با اخم و چشمای عصبی سمتش برگشتمو و گفتم واسه تو نیاوردم که الان ببرمش ....

بعدم با حرص از خونشون زدم بیرون ....

مامان بابا داشتن باهم بحث میکردن 

..

اومدم از کنارشون رد شم که مامان گفت کجااا میری ؟؟؟

_قبرستون!!!!شما که برید خوشحال باشید همه چیو ریختت بهم ....

الان چرا میپرسی....



با کلافگی پا تند کردم ...از کنارشون گذشتم ...

کتم از تنم دراوردم

و کراوتمو شل کردم....

به دیوار تیکه دادمو اشفته تو موهام دستی کشیدم....

چه راحت همه چی خراب شد.......

چی فک میکردم چیشدددد....

یه بغض تو گلوم بود که داشت خفم میکرد....

ولی مرد که گریه نمیکنه....

با زنگ خوردن گوشیش بهش نگاهی انداختم که بادیدن شماره مهدیس 

لبخند تلخی رو لبام نشست جوابشو دادم جان دلم .....

صدای هق هق گریش تو گوشو پیچید که باعث شد کلافه شم...



با حالی زار گفتم اخه چرا گریه میکنی خانمی ...

چیزی نگفت و فقط هق هق گریش میمود ...

راه رفته رو برگشتمو رفتم در خونشون......

به چراغ خاموش اتاقش نگاه کردم و گفتم مهدیسی الان کجایی خانمم

با صدای گرفته از گریه گفت تو اتاقمم

بیا لب پنجره ....

بعد از چندمین پنجره رو باز کردو با دیدنم گفت ساتین...

 _جان دلم عزیزم 

الهی من قربون اشکات بشم ....

چرا گریه میکنی عروسکم .....

مگه من میتونم ازتو بگذرم....

اگه الان همشون مخالفت کردن ولی کار میکنم همه راضی شن...

توام خودت ناراحت نکن خوشکل من....من بهت قول میدم که همه چی درس میشه!!!!
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با اون صدای ناز گرفتش گفت قول دادی!!!

_اره عزیزم قول دادم ....

توام اشکات و پاک کن ...

نبینم چشای اشکیتو عزیز دلم...

چیزی نگفت و فقط هق هق های ارومش به گوشم میرسید ....

_مهدیسم......

_جانم..

_قربون جونت بشم ... دیگه بهش فک نکن درس میشه عزیزم .....



تا چند مین ساکت شدو گفت چشم 

_چشمای خوشکلت بی بلا ....

_دوستت دارم 

به گوشی نگاه کردم که قطع شدو بود 

و پنجره اتاقش رو بست ....

لبخندی رو لبم نشست و واسش فرستادم من بیشتر عزیزم 

_شبتم بخیرخانم کوچولو من ....

یکم به پنجره بسته شده زل زدم و دستامو تو جیب شلوارم کردم

شب رویایی که میخاستم به چی تبدیل شد یه کابوس......

اهی کشیدمو 



شماره سهیل رو گرفتم

_جونم داداش ....

_سهیل خونه ایی؟؟

_اولا علیک سلام دوما اره خونم این عرفانم جاکشم همینجا چتره....

_بیا دنبالم؟؟

_بیام دنبالت مگه کجایی !؟؟

_ادرسو واست میفرستم....

_ساتین چیزی شده!؟؟

_بیا بت میگم....
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با دیدن ماشین عرفان رفتم سمت شون و در عقب باز کردم...

عرفان با بیمزگی همشیگیش گفت

جونم داداش ساتین باز کی پراتو پرپر کرده که اخمویی داداش 

_خفه شو عرفان حوصله ندارم....

سهیل چش غره ایی به عرفان رفت و گفت 

ساتین چیشده این چه سروضعیه 

تو اینجا چیکا میکنی؟؟.

_بیخیال ...

_بیخیال چی خو حرف بزن !!!



_امشب شب خواستگاریم بود...

عرفان یهو پاشو رو ترمز گذاشت که هممون پرت شدیم جلو 

و بعد با چشای دراومده 

گفت خواستگاری تو بوده ؟؟؟؟؟.؟؟

تو موهام دستی کشیدم و گفتم اره !!!!!

_خو چرا پکری الان که باید شادو شنگول باشی که؟؟!!!

_بهم خورد

_چیییی!!!!

چرااااا!!!؟

_نه مامان من  راضی بود نه بابا و داداش مهدیس ...

_از اشنا ها تون بود ؟؟؟

_نه!!!!



_په چی غریبس!!؟

_نه !!!

_نه و درد پس کیه !!!!!!!!

_عشـــقمه

عرفان زد زیر خنده و بریده بریده گفت چی زدی ساتین حالت خوبن

تو عشق و عاشقی

_زهرمار جدیم

با چشای گرد گفت جان من جدی گفتی؟؟؟

سری تکون دادمو بع پشتی ماشین  تکیه دادم....
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وارد خونه شدیم خودمو رو کاناپه پرت کردمو دراز کشیدم دستمو رو چشام گذاشتم 

....

بعد از چندمین حس کردم یکی صدام کرد ....

به سهیل نگاه کردمو گفتم چیه...

یه لیوان اب گرفت سمتمو و گفت بخور...

یه قلوپ خوردمو گذاشتمش رو میز که گفت حالا میخایی چیکا کنی ؟!!!

_چیکا میتونم بکنم....

هیچی راهی ندارم ....

از تنها گذاشتن مهدیسم میترسم من بهش قول دادم....

ولی نمیدونم چیکا کنم وقتی هیچکدمشون راضی نیستن چه کاری از دست من 

برمیاد....



کلافه چنگی تو موهام زدمو رو زانوهام خم شدم

دستش و گذاشت رو شونم و گفت

چرا مامان تو راضی نیس!!؟؟

_مامانم دختر عموم رو واسم درنظر داره!!!!

وسط خواستگاریم پاشد کلی حرف بارشون کرد که به شان خانوادگیمون نمیان .....

داداش مهدیسم همش میگه سنش کمه سنش کمه ....

همشون ازدم ناراضین .....

واقعا نمیدونم چیکا  کنم....

هنوز صدای هق هقش تو گوشمه ....

_نباید دست برداری!!؟؟

ولی قبلش ساتین !!!

تو به عشقت به این دختر مطمئنی ؟؟؟؟



_اره مطمئن مطمئن مهدیس بهترین دختر تو زندگیمه ...

حسی که بهش دارم فراتر از عشقه....

یه دختر لجباز سرتق یه دنده پاک و مهربون بانمک و شیرین زبون 

رفتارش عین یه دختر بچه٤_۵سالس 

از وقتی که با مهدیسم واقعا فهمیدم زندگی چیه!!؟

سهیل زد زیر خنده و گفت توام که از دست رفتی ...

دیگه بهت امیدی نیس بعد با خنده گفت

عرررررفااان بیااا ببین ساتین چی میگه....

سرش خورده به سقف حرفای عجیب غریب میزنه

چش غره ایی بهش رفتم 

که با لبخند گفت 

خوشحالم واست داداش....

ولی تو کار منو تکرار نکن...

تو پاش وایساااا...



نزار بعد من یه عمر حسرت داشتنش رو بخوری...

باید همجوره پاش وایسی 

همجوره باید باباشو راضی کنی ....

تاجایی که میتونی هروز برو سراغ باباش....
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وقتی اصرارت و ببینن اخرش کوتاه میان 

فقط تو کم نیار!!!!

تا میتونی سرحرفت باش؟؟؟؟

دوسش داری میخاییش پس واسه به دست آوردنش



باید هرکاری کنی؟؟؟

هرکارییی!!

الانم بخواب فردا برو سراغ باباش تا میتونی باهاش حرف بزن 

قبول کرد چه بهتر 

نکرد اینقد برو تا اخرش قبول کنه....

لبخندی رو لبام نشست و گفتم خیلی مردی .....

شونمو فشاری دادو چیزی نگفت....

دراز کشیدمو با فکر امشب و چهره مهدیس کم کم پلکام سنگین شدو خوابم برد....

صبح با صدای داد و هوار یکی چشامو باز کردم ....



با گیجی به دور برم نگاه کردم...

وگفتم 

من کجام؟؟؟؟

یهو صدای خنده یکی اومد گفت

تو تو خونه مایی اوردیمت بهت تجاوز کنیم 

با چشای گرد سمت صدا برگشتم

 که دیدم عرفان سهیل غش غش میخندن.....

یکم با گیجی نگاشون کردم 

که همه چی عین فیلم یادم اومد....

با حرص کوسن رو پرت کردم سمت عرفان که خورد تو سرش.... 



و گفتم ببند دهنتو اینقدم کسشعر نباف 
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با حرص گفت اگه نرفتم به اون دختره بدبخت نگفتم تو چقد بد دهنی ....

که اصن بهت بله نگه ارزو به دل بله اش بمونی 

_خیلی غلط میکنی

عین دخترا با عشوه و ناز صورتشو برگردوند و گفت ایشششششششششششش

از قیافه بامزش منو سهیل غش کردیم از خنده 

که چش غره ایی به جفتمون رفتو نشست پای میزو شروع کرد خوردن....



ازکنارش رد شدم زدم پس کلش که گفت دیوث مگه مرض داری

چرا میزنی

خندیدمو جوابشو ندادم ....

بعد صبحونه سهیل سمتم برگشتو گفت 

اگه الان بری بهتره

همین الان برووو

_ولی ادرس شرکتشو ندارم....

عرفان چپکی نگام کرد و گفت خو خنگ خدا از زنداداش بگیر

با تعجب نگاش کردم که گفت حقا که کسخولی

_زهرمار خو منظورتو نفهمیدم غزمیت 



_خنگ جان منظورم همین مهدیس خانمه که میخایی بگیریش

ولی دلم واسش خیلی میسوزه 

زدم پس کلش و گفتم بدم نگفتیا ایول 

بعدشم تو دلت واسه خوذت بسوزه  

_ولی واسه اون میسوزه

چش غره ایی بهش رفتم و گوشیمو برداشتم

شمارع عزیز دلمو گرفتم.

که صداش تو گوشم پیچیدو

لبخندی رو لبام نشست.  

سلام صبح بخیر خانمم

_سلام صبح توام بخیر



_خوب خوابیدی عزیزم...

لبخندشو از پشت گوشیم حس کردم

که گفت اهومم...

_مهدیس جان عزیزم میشه ادرس شرکت باباتو واسم بفرستی ؟؟؟؟

_بفرستم ؟؟؟

چرااا!!!!

_شما بفرست من  بت میگم!!!

_فقط زودی خوشکل من منتظرم...

_باشه الان میفرستم خدافظی 

_خدافظ خانمی 
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رفتم سمت خونه خودم...

یع دوش گرفتمو

لباسای دیشبمو با یه دست کت شلوار اسپرت مشکی عوض کردم

سویچ ماشینم برداشتم رفتم پایین ....

به اسم شرکتشون نگاهی کردم 

شرکت مهندسی راه و شهر سازی 

مهین سازان 

و وارد ساختمون شدم...

به اطراف نگاه کردم که پسر جوونی 

کع منشی بود گفت



_اقا با کسی کاردارید...

_بله با اقای توکلی کار داشتم...

_وقت قبلی داشتید....

_نخیر...

_ایشون امروز جلسه دارن ممکنه طول بکشه....

_منتظر میمونم ...

سری تکون دادو منو سمت مبلا راهنمایی کرد .....

کلافه تو موهام دستی کشیدم 

که بعد از یه ساعت و نیم دیدم در باز شدو چندتا اقا اومدن بیرون....

رفتم سمتم منشی و گفتم

جلسه شون تموم شد مثل اینکه 

میشه برم داخل....



_بله فقط چند لحظه من هماهنگ کنم...

بعد گوشی برداشت و گفت 

_اقای توکلی یه اقایی اومدن با شما کاردارن..

خیلی وقتم منتظرنن ....

بله چند لخظه...

_ببخشید میشه خودتون معرفی کنید....

_بله

مهندس ساتین راد هستم...

_اقا میگن مهندس راد هستن ساتین راد ....

_بله اقا چشم....



سمتم برگشتو گفت بفرمایید داخل ...

منتظرتون هستند
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رفتم داخل و کل اتاق رو از نظر گردوندم 

با بفرمایید اقای توکلی وارد اتاق شدمو 

رو نزدیک ترین 

مبل کنارش نشستم....

_سلام 

_سلام 



چندمین مکث کردم که نگاهیی بهم کردو گفت.....

_کاری باهام داشتی پسرجان!!!!

_بله اقای توکلی 

راستش 

بابت دیشب .....

_ما همون دیشب جوابمون دادیم...

_ولی این جوابی نیست که من میخام...

_ولی این اخرین جوابمونه ....

الانم وقتم بیشتر نگیر پسرجون...

_اقای توکلی ....

دلیلتون چیه خو بم بگید...



_سرشو تکون دادوگفت 

من تحقیق کردم .....

_خوب؟؟؟

_خوب این که هیچ کدوم از همسایع هات درموردت خوب نگفتن....

_اهااااااااااا پس بگوووو؟؟؟

شما مشکلی اصلیتون اینه؟؟!!

اونام همه بهونه بود!!/

چیزی نگفت و فقط نگام کرد

حرصم دراومد

پوفی کشیدم 



که گفت تو خودت بزار جای من حاظری دخترتو پاره تنت رو به همچین ادمی بدی 

...؟؟؟

که هیچکس حتی ضمانت خوبیش رو نمیکنه؟؟؟

چه تو محل تحصیلتون چه تو محل زندگیتون کسی از شما چیز درستی ندیده بود!!!

به غیر از این که هروز با یه خانم جدیدشمارو دیدن...؟؟؟

کلافه دستی تو موهام کشیدمو وگفتم... ....

 همه اینار و قبول دارم؟؟؟

ولی من عاشق مهدیسم 

به جون خودش قسم از روزی که وارد زندگیم شده 

تا حالا با کسی نبودم!!!!!

_یعنی دوست داشتن تو رو میشه ضامن خوشبختی دخترم قرار بدم؟؟؟

_بله صد درصد !!!!!!



_ولی چه تضمینی هس که مهدیسم چند وقت دیگه دلتو نزنه!!!!!

باتعجب بهش زل زدم که سری تکون دادو گفت من خیلی کار دارم اقای راد ... 

شمام سعی کن دیگه به دختر من فکر نکنید شما اصلا بهم نمیخورید .....

دست از سرش بردار!!!!!

عین مسخ شده ها از جام بلند شدم زدم بیرون.....
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سوار ماشین شدمو سرمو گذاشتم رو فرمون

 

بفرما اقا ساتین؟؟!!!اخرش گند کاریات

کار دستت داد!!!!



نفس عمیقی کشیدم بغض گلومو فشار میداد.....

سرمو تکون دادم تا این فکرا از ذهنم بیرون بره 

دستمو بردم سمت بخش و روشنش کردم که ........اهنگه درد احمد وند شروع کرد 

خوندن

عشق درده 

خیلیا رو دیونه کرده

وقتی اسیرت کرد دیگه روزای خوشت برنمیگرده

با حرص بخش و خاموش کردم 

اههههه 

با زنگ خوردن گوشیم نگامو بهش دوختم که دیدم مامانه؟؟؟؟

قطع شد و باز شروع کرد زنگ خوردن...



اینبار سانیا بود....

_جانم سانی؟؟؟

_سلام 

کجایی تو از دیشب هزار بار زنگ میزنیم چرا جواب نمیدی!؟؟؟؟

_گوشیم سایلنت بوده!!!؟

_حالت خوبه داداشی؟؟؟

 _خوبم ...

_مامان میخاد باهات حرف بزنه ........



چیزی نگفتم که صدای مامان تو گوشی پیچید

_ساتین مادرالهی من پیش مرگت شم ...

از دیشبه دلم هزار راه رفت کجا بودی تو اخه 

جواب منفی دادن به درک فدای سرت عزیز مادر 

لیاقت پسر منو نداشتن کی بهتر از تو اخه ....

خودم واست یه عروسی میگیرم که حسرت به دل بموننن ......
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_اصن فک کرده بودن کین 

تازه به دوران رسیده هااا

دخترشونم همچین تحفه ایی نبود که اونقد واسش سرو دست میشکوندن ...

تو بیا خونه امشب 



من فرداشب با عموت حرف میزنم تا اخر ماهم عروسیتون رو راه میندازم اینارم دعوت 

میکنم ببین چه خانوداه ایی رو از دست دادن

.....

با چشای گشاد شده حرفای مامانو مرور کردم....

دندونامو رو هم سابیدم و گفتم مامان جان کاری نداریددددد......

بعدم گوشی قطع کردم......

اوووووف 

اخرش میترسم مامان خواهرزادشو بندازه گردن من !!!!!

با اعصابی داغون ماشین رو راه انداختم و الکی تو خیابونا دور میزدم...

با زنگ خوردن گوشیم فک کردم مامان اصن نگاش نکردم ....

باز زنگ زد کلافه برداشتم تا قطع کنم که بادیدن شماره مهدیس



لبخند غمگینی رو لبام نقش بست....

_جان دل

_سلام 

_سلام خانم گل

_خوبی؟؟؟

چرا صدات گرفته....

_خوبم

صدام ....

لابد سرما خوردم....

_اهااااااااااا باشه منم گوشام مخملی

خندیدمو چیزی نگفتم که گفت ...

کجایی ؟؟؟



_بیرونم!!!!چطو مگه خوشگلم

_دقیق بگووو!!!

_خیابون....

_اها کاری نداری 

خدافظ
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با تعجب به گوشی نگاه کردم....

واقعا قطع کرد!!!!



سرمو رو فرمون گذاشتم 

به آینده ایی که اصن معلوم نبود فک کردم...

چی میخاستم چیشد....

واقعا حس میکنم جا زدم...

هه...همش تقصیر خودمه!!!!!!

با خوردن چند ضربه به شیشه ماشین با حرص سرمو بلند کردم 

که نگام به مهدیس خندون افتاد

ابروهام بالا پرید 

درو باز کردم که با لبخند دندون نمایی سلام  کرد...

_سلام عزیزم...

تو اینجا چیگار میکنی نفسی ....



_اومدم پیش اقامون

_یهو چشام برق زدو  لبام به خنده باز شد

با نیش باز گفتم 

اقاتون به فدات شیرین زبون من

لبخندی زدو زیر لب گفت خدا نکنه

حس شیرینی زیر دلم حس کردم

دستمو نرم رو گونش کشیدم

که یاد حرف باباش افتادم....

به دختر من فک نکن شما اصلا بهم نمیخورید....

دست از سرش بردار..



دست از سرش بردار......

دست از سرش بردار.........

با حرص سرمو تکون دادمو دستمو از رو صورتش برداشتم .....
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_ساتین تو چته ؟؟؟؟

چیزی شده!!!!

_نه هیچی نشده خانومی !!!

_الکی نگو معلومه چیزی شده؟؟؟

_نشده عزیزدلم 



با چشای ریز تو چشام زل زدو با دوتا دستش صورتمو سمت خودش برگردوندو 

گفت تو چشای من نگاه کن بعذ بگو شده یانه؟؟؟؟؟

با برخورد دستای سردش به صورت نفسم چند لحضه قطع شد 

نوک دماغش به دماغم میخورد 

با چشای ریز تو چشام نگاه میکردو

نفساش به لبام میخورد 

دستامو رو دستاش گذاشتمو چشامو بستم

 

اروم لبام رو لباش گذاشتم

بدون اینکه ببوسمش فقط چند ثانیه لبامو رو لباش فشار دادم ....

بعد از چندمین شروع کردم به بوسیدن لباش که دستشو دور گردنم انداخت ....

چنگی تو موهام زد....



سمت خودم کشوندمش و محکم بوسیدمش ....

اخ چقد دلم برای طعم این لبا تنگ شده بود

اروم ازم جدا شد .. ..

هردمون نفس نفس میزدیم ...

_اخ چقد لبات خوشمزس

طوریکه دلم میخاد حتی یه لحضه 

ام ولت نکنم و همش به بوسمت

با خجالت نگاهی بهم کردو چیزی نگفت 

 به لپای قرمزش نگاه کردم

لبخندی رو لبام نشست

لبخندی رولبم اومد

خم شدم سمتشو محکم گونش بوسیدم

_اخیییییییش چقد چسبید
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چش غره ایی بهم رفت که چشمکی بهش زدم ....

چشاشو تو کاسه چرخوندو گفت نگفتی چیشده که اینقد پکری !!؟!

اگه بابت دیشبه؟؟که باید بت بگم اگه جفتمون کوتاه نیاییم 

حتما اخرش راضی میشن ؟؟

پس میشه گفتم حله !!!

_خیلی مطمئن حرف میزنی؟؟؟

+چون مطمئنم اخرش کوتاه میان !!!

اما فقط به یه شرط؟؟؟



اینکه رو حرفمون وایسایم 

الانم دوس ندارم اینقد پکر ببینمت !!!!

لبخندی رو لبام اومد....

که باصدای بلند بخش ماشین اخمام توام رفت ....

فک کن یه عصر خوب

دلم توووورو بخاد 

پاشم بیام سمتت تو یهو 

بوی عطرت بیاد....

به مهدیس نگاه کردم که با خنده ادا درمیاورد و میخوندش



چشمکی زد

که لبخندی رو لبام نشست و 

ادامشو من خوندم....

خیره بشم با شوق به گل رو موهات 

یهو بگم قهوه با من شکلاتشم باتوووو

کی مثل مادوتااا دیونه بارونه 

تو ترافیکم بیخیال قانونه....
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با تموم شدن آهنگ  دماغشو کشیدمو و گفتم



قربون تو برم من اخه وروجک پر انرژی من ....

چشمکی زد و گفت واسه جبرانش میتونی واسم بستنی بخری

خندیدمو رفتم سمت پارک.....

از ماشین پیاده شدیم دستمو تو دستش گرفتمو و رفتیم سمت بستنی فروشی

بعد از بستنی شروع کردیم پیاده روی کردن .....

چه حس خوبیه تو باشی عشقت باشه دستش تو دستت باشه

کنار هم قدم بزنید....

لبخندی رو لبام نشست که مهدیس 

که با لحن چندشی  گفت واییی ساتین این چیه رو بستنیت ....

با تعجب به بستنی نگاه کردم که دستمو اورد بالا همه بستنیا رفت تو دماغم .....



با قیافه زار بع مهدیسی که غش غش میخندید نگاه کردم.....

و باحرص رفتم سمتشو

که با جیغ از جاش پریدوبا خنده از دستم در رفت ....

دنبالش دویدم که باخنده سمتم برگشت و شکلکی درآورد ......

و رفت سمت درختااا...

با گیجی نگاه کردم که کجا یهو غیبش زد که یکم از شالش از پشت درخت معلوم بود

اروم رفتم سمتشو از پشت زدم روشونش ....و پخی کردم 

که جیغ بلندی کشیدو با ضعف نشست رو زمین....

بلند زدم زیر خنده .....

که با حرص لگدی تو ساق پام زد ....
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با اخم دستمو دور کمرش انداختم با قیافه توهم بهش نگاه کردمو و گفتم

الان من باتو چیکا کنم

لبخندشیطونی زد و لباش غنچه کردو و  با لحن بچگونه ایی گفت بوشم تن

با چشای گرد گفتم  هااااااااااا 

لباشو از خنده گاز گرفت و رو پنجه های پاش بلندشدو گردنم بوسید....

با قیافه بهت زد بهش نگاه کردم که با شیطنت دستمو از دور کمرش باز کزدو از تو بغلم 

اومد بیرون



وچند قدم عقب عقب رفتمو 

با خنده گفت یکم جنبه داشته باش عزیزم 

با تعجب حرفشو تجزیه کردم 

و بافهمیدنش 

اخمی کردمو 

گفتم

وایسا ببینم !!؟؟؟

جرعت داری وایسا تا بهت جنبه نشون بدم....

با خنده از دستم در رفت....

بعد از یه دور کامل تو پارک که همه با تاسف نگاه میکردیم...

با نفس نفس وایسادو دستاشو با خنده بلند کردو گفت 

من تسلیم 



رفتم سمتشو دماغشو کشیدمو گفتم از دست تو وروجک شیطون 

این شیطونیات عواقب داره هاااا

_چی میگی کدوم شیطونیا!!!!

_هههه که کدوم شیطونیا ؟؟؟

الان با رسم شکل بهت نشون میدم

با خنده اومد که فرار کنه که دستشو گرفتمو سمت خودم کشوندمش....

با خنده گفت اقا برو کنار وگرنه زنگ میزنم منکرات

چونشو بوسیدمو و گفتم زنگ بزن 

جفتمون میبرن کلانتری بعد خانوادهامون میخان 

بعد اونا مجبور میشن رضایت بدن شما بشی زن من خیلیم عالی

پس زودی زنگ بزن



ابرویی بالا انداخت و گفت تا کجا پیش میریااا

 _من که تا جایی پیش نرفتم

اخم کردو پاشو گذاشت رو پام گفت 

حیا کن خجالت بکش 
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_مگه چی گفتم که خجالت بکشم حیا کنم

من که اصن منظورم این نبود ای منحرف



_بله شما راست میگی حق باشماست

_این که معلومه راست میگم و حق بامنه

_ به سنگ پا قزوین رو گفتی زکی برو جات هستم

خندیدمو چیزی نگفتم ..........

عینکمو از رو چشام برداشتمو کلافه دستی تو موهام کشیدم 

_چیشد ساتین؟؟؟

با صدای سهیل بهش نگاه کردمو گفتم ها چی 

چیزی گفتی تو؟؟؟

_اره میگم چیشد چیکا کردی/!!؟؟؟



اهی کشیدمو وگفتم 

سهیل حس میکنم کم آوردم الان دوماهه که کارم شده 

که همش برم شرکتش 

 این چند وقته که اصن منو نمیبینه ...

از طرف دیگم شدید وابسته مهدیس شدمو 

یه لحضه دوریشو نمیتونم تحمل کنم...

واقعا نمیدونم چیکا کنم.....

کنارم نشستو شونمو فشار دادو گفت 

به خاطر مهدیسم شده جا نزن !!!!!!

نزار فک کنه که نمیتونی...

امروز بازم برو ببین چی میگه ....

باهاش حرف بزن ....



ایشاالله که قبول میگنه....

_راستش سهیل دیگه اصن رومم نمیشه برم....

_پاشو ببینم روم نمیشه مگه بچه ایی پاشو امروز مرد و مردونه باش حرف بزن

.....

تا نتونستی مخشو بزنی نمیایی ...

_اخه

_اخه بی اخه پاشو خرس گنده ...

لبخندی رولبام نشستو گفتم خیلی مردی داداش

چیزی نگفتو فقط شونمو فشار داد......
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نگاهی به نما ساختمونش کردمو وارد شدم به ساعتم نگاه کردم که یک و نیم بود

خدا کنه نرفته باشه....

رفتم سمت شرکتشون که دیدم رفت سمت اسانسور

سریع قبل از این که درآسانسور بسته شه خودمو تو اسانسور پرت کردم...

با ابروهای بالا رفته بهم نگاه کردو سرشو تکون داد...

_سلام اقای توکلی 

_علیک سلام 

تو کار و زندگی نداری مگه که همش اینجاییی....

_چرا دارم!!! بخاطر زندگیممه



که همش دارم میام سراغ شما

_اخه پسرجان یبار بهت جوابمون دادیم 

ولی تو هرروز میایی و بامن بحث میکنی اخه....

_بله جواب دادید ولی اون جوابی نیست که من میخام ....

سری تکون دادو گفت از دست شما جوونا اونم بیشتر از دست تو که لجباز تر از تو تا به 

حال ندیدیم...

خندیدم که با اخم نگام کرد ....

وگفت 

الان من چیکار میتونم واست بکنم اخع؟؟!!

_با ازدواج منو مهدیس موافق باشیذ....

الانم ازدواج نمیکنیم هروقت که شما گفتید ....



_خیلی خوب قبول میکنم اما بع شرطی که مادر توام راضی باشه نه از سر اجبار بیادو 

عین اونبار بشه......

چشام برقی زدو گفت خیلی ممنونم اقای توکلی ....چشم حتما راضیش میکنم....

پس ما امشب با خانواده مزاحمتون میشیم...

از آسانسور پیاده شدیم که گفت

ای بابا چه عجله ایی اخه !!!!

دستی تو موهام کشیدمو تک خنده ایی کردمو گفتم وقت غنیمته

وبا شوخی ادامه دادم

ممکنه شما نظرتون عوض شه؟؟!

خندیدو زد رو شونمو گفت از دست تو .....

لبخندی زدمو باهاش دست دادمو 

ازش خدافظی کردم



باشادی شماره مهدیس گرفتم 

که گفت

_جانم

_جانت سلامت خوشکل من 

_چیه شاد و شنگولی چیزی شده

_اره یه چیز خوبه!!!!

بالاخره بابات قبول کرد مهدیس 
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یهو دیدم شروع کرد به سرفه کردن....



_ههه مهدیس چت شد خوبی 

مهدیس 

الوو

میشنوی صدام

چت شد 

مهدیسسس

بعد ازچندمین با صدای گرفته از سرفه گفت 

کوفت اخه این چه وضع خبر دادنه 

ادم هول میکنه

بلند زدم زیر خنده وبریده بریده گفتم 

چرا هول کردی !!!

من که اخرش بیخ ریش خودم بودی مجببووووور بودم بگیرمت از ترشیدگی دربیایی

حقم داری هل کنی 

پسر به این خوبی ماهی جیگری 

خوشتیپی



خوش قیافه ایی دختر کشی همه چیز تمومی......

_اووووووه ترمزکن باهم بریم ...

چه خودشم تحویل میگیره

خودشیفته 

بعدشم من ترشیدم 

منو مجبوری بگیری 

من بیخ ریشتم 

باشه اقا ساتین باشه صبر که تا ازمن جواب مثبت رو بگیری؟؟؟؟

_مطمئنم میگیرم اخه بهتر ازمن پیدا میکنی 

بعدشم غلط میکنی پیدا کنی

جرعت داری پیداکن بعد عواقبشم ببین 

جواب مثبتم مجبوری بدی افتاد



با خنده گفت واه واه چه خشن شدی یهو

خندیدمو گفتم از دست تو که نیم مینم نمیزاری من جدی باشم

_دیگه دیگه

_قربونت برم

_ساتینی کاری نداری من برم یکم کار دارم

_نه عزیزدلم مواظب خودت باش 

_چشم شمام همین طور 

با لبخند به بک گراند گوشیم نگاهی انداختم که عکس منو مهدیس بود که تو فرحزاد 

گرفته بودیم ....

دستمو رو تصویرش کشیدمو زیر لب گفتم اخرش مال خودم میشی خاله سوسکه من

رفتم سمت خونه .....



دوماه که پامو نزاشتم تو این خونه ....

خیلیم پشیمونم .....

ماشینو جلو در نگه داشتمو رفتم داخل 

......

مامان بادیدنم با ذوق سمت اومد

_الهی قربونت برم من ...

میدونی چقد دلم هواتو کرده بود پسر بی معرفتم

با لبخند عطر تنشو با تمام وجود بو کشبدم 

ببخشید مامان

ازم جداشدکل صورتمو بوسید با لبخند پیشونیشو بوسیدم  

کع منو به خودش فشار دادو گفت ......
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دلم برات تنگ شده بود 

لبخندی زدموو گفتم من همینطور ...

منو سمت خونه هدایت کرد....

_ناهار خوردی!!!؟

_نه 

ناهار چی داریم؟؟؟

_قیمه!!!

_راستی سانی کو نمی بینمش

رفت با دوستاش بیرون...

_اها...



مامان میشه چند لحضه بشینی 

باهات حرف دارم ....

مامان با لبخند نشست و چندتا میوه برداشت و شروع کرد پوست کردنشون....

_درچه مورد ...

_خوب واقعیتش این که...

اقای توکلی با ازدواج منو مهدیس موافقت کرد...

چاقو از دست مامان افتادو با بهت گفت چیییی!!؟؟

چی گفت توووو!!!!

چیزی نگفتم که گفت داری راست میگی!!!

سرمو تکون دادم که گفت مبارکت باشه...

با تعجب به عکس العمل مامان نگاه کردم....



این حرفش اصن تو کتم نمی رفت منتظر یه دعوا بودم...

ولی این آرامش از مامان بعید بود

با بهت گفتم مامان شما حالتون خوبه!؟؟؟

سرشو تکون دادو گفت اره خوبم ...

کی باید بریم خواستگاریش!!!!!

_مامان فک کنم اصلا حالتون خوب نیس....

چش غره ایی بهم رفتو گفت حرف بی خود نزن

بگو کی باید بریم خواستگاریش 

که حداقل یه نشونی چیزی بگیریم.......
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اب دهنمو با بهت قورت دادمو گفتم

نکنه این ارامش قبل از طوفانه؟؟؟؟

شما که اصن راضی نبودی

چطو شد الان میخایید 

برید واسش نشونی بگیری

مامان پوفی کشید

الانم راضی نیستم

وتحمل دختر دیگه ایی جز آیناز کنار تو رو ندارم...

ولی وقتی تو راضی نیستی منم پا میزارم رو خواستم



من خوشبختی تو رو میخام 

وقتی میگی با آیناز خوشبخت نمیشی پس دیگه مجبورت نمیکنم....

ابروهام بالا رفت وگفتم

اصن باورم نمیشه

خندیدو گفت حق داری

حالا بگو ببینم کی باید بریم.. .

دستی تو موهام کشیدمو و گفتم 

امشب...

دستاش تو هم کردو گفت پس زیاد وقت نداریم ...

زنگ بزن واسه سانیا...بهش بگو زودی بیاد خونه 

_چرا؟؟؟



_چرا ندارع دیگه 

میخام باهاش برم جواهر فروشی 

یه انگشتری چیزی واسه نامزدت انتخاب کنیم...

یهو نیشم باز شدو گفتم

خو پس منم باتون میام

_تو کجا تو برو گل و شیرینی سفارش بدی لازم نکرده بیایی...

_هههههه 

_ههههه بی ههه زود زنگ بزن به سانیا...

تا اون بخاد بیاد دیر میشه....

_چشم الان زنگ میزنم
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_جان ساتین..

_علیک سلام...

_خخخ سلام خوبی خانواده خوبن خانم بچه ها چطور

_کوفت مسخره کجایی؟؟

_خونه نیلوم 

_بیا خونه مامان کارت داره!!!

_ههه ساتی من که تازه اومدم چی چی کار داره امشب میام...



_غلط کردی یه ساعت دیگه خونه ایی

_ساتیییین 

_زهرمار اومدی اومدی نیومدی من میدونم تووو 

_زورگو بیشور اعصاب خوردکن

_حرف مفت نزن زودی بیایی. .

گوشی قطع کردمو زدم زیر خنده 

اخ که حالا قیافه سانی دیدنیه...

دود از دماغش زده بیرون 

به سبد گل تو دستم نگاه کرد پر از گل های رز قرمز و رز سفید بود...

لبخندی زدمو گل رو پشت گذاشتم....



وارد خونه شدم که  دیدم مامان و سانیم اوندن 

دارن حرف میزنن

_سلام اومدید...

ببینم چی خرید 

سانی خبیث نگام کردو گفت لازم نکرده تو ببینیش....

_چییی حرف مفت نزن بده ببینمش ...

_نوچ نوچ 

امشب میبینیش...

بعدم بدون توجه به من رفت سمت پله ها ...

سبد گل رو گذاشتم رومیزو رفتم سمت مامان



_مامان انگشترو ببینم ...

خندیدو گفت دست سانیاس

کلافه دستی توموهام کشیدمو رفتم دراتاقش 

دستگیره رو پایین کشبدم که دیدم در قفله 

صدای خنده سانی اومد که گفت

فضول خان حقته تا تو باشی یاد بگیری با 

یه خانم محترم و خوشکل و ناز و ملوس مثل من درس حرف بزنی

 _زهرمار فقط ببینمش

_نوچ نوچ تا امشب باید صبر کنی....

_اخرش که دستم بهت میرسه ....

باشه سانیا خانم ....

خندیدوگفت تا دست برسه یادت میره!!!



الانم برو اماده شو شاه داماد 

_خودت مسخره کن غزمیت
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با دیدن خودم تو آینه لبخندی رو لبام اومد 

ادکلن خوشبوم برداشتمو باهاش دوش گرفتم

یه تیکه از

موهام رو پیشونیم ریختم

 دستی به صورت شیش تیغم کشیدمو رفتم پایین.....

****مهدیس****



استرس تموم جونم گرفت ....

شروع کردم لبام جویدن...

از اتاقم رفتم بیرون ....

که صدای مامان بابامو شنیدم....

اروم خودم کشیدم عقب تا منو نبین....

هرکاری کردم که صداشو بشنوم نتونستم...

یکم به در خودمو چسبوندم....

که دستم رفت رو دستگیره...

یهو  درباز شد ...

مامان بابا با بهت بهم نگاه کردم که با خنده تصعننی گفتم چیز سلام ...



بابا ابرویی بالا انداختو گفت 

علیک سلام اینجا چیکار میکنی 

نکنه فالگوش وایساده بودی!!/

_ها چیز من 

ها نه ...اوم ..

بابا سرشو تکون دادو خندید که مامان گفت 

تو که هنوز اماده نشذی دختر!!!

از دست تو بیا برو تو اتاقت الاناس که بیان...

بعدم امد سمتم به زور دستمو گرفت و پرتم کرد تو اتاق

تا اماده نشدی نیا بیرون 

من میرم وسایل پذیرایی اماده کنم...



با لبای آویزون  

به لباسایی که مامان گفته بود بپوشم نگاه کردم....

بعد از پوشیدنشون چادر سفیدمو سرم کردم 

میترسیدم باز همه چی بهم بخوره...

امیر هنوزم مخالف بود...

با استرس گوشیم برداشتم تا بن ساتین پی ام بدم ...

که صدای اف اف اومد ...

واییی مامان اومدن .. .

اروم رفتم سمت پله ها که با دیدن ساتین 

دل واسش ضعف رفت .....

اخ چقد خوشتیپ شده بود...

دستم و رو قلبم گذاشتم ...

و لبامو گاز گرفتم....

با شنیدن اسمم از زبون بابا از عالم هپروت دراومدم...

وایی حدود نیم ساعته که اویزون نردهامو به ساتین زل زدم ....



چادرمو رو سرم مرتب کردمو 

زیر لب بسم الله ایی کردمو وارد نشیمن شدم....
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سرمو انداختم پایین و اروم سلام کردم...

کنار مامان نشستم با انگشتای دستم بازی کردم...

خجالت میکشیدم سرمو بلند کنم...

با لرزش گوشیم تو جیب شلوار لبامو گاز گرفتم

اوف خوب شد گذاشتم رو سایلنت



اروم گوشیمو برداشتم 

به صفحش نگاه کردم که دیدم چندتا پی ام از طرف ساتین اومده 

نوشته بود....

خانم خوشکله دوساعت از اون بالا منو داشتی با نگات میخوردی

الان یه نیم نگام نمیدازی

چشام از تعجب گرد شد 

این از کجا فهمید من از بالا نگاش میکردم

جوابشو ندادمو گوشی گذاشتم تو جیبم ....

خانوادمون نسبت به قبل خیلی سردتر برخورد میگردن

امیر بااخم بهشون زل زده بود...



با صدای دست زدن

 با تعجب بهشون نگاه کردم که همشون گفتن مبارکتون باشه.....

وا یعنی همه چی تموم شد....

سرمو انداختم پایین از ته دل خدارو شکر 

با نشستن کسی کنارم سرمو بلند کردم که دیدم ساتین کنارم نشسته

با لبخند دستمو از روپام برداشت و انگشتر خوشکلی رو 

تو دستم کرد 

همه شروع کردن دست زدن....

خواهر ساتین پاشدو شیرینی رو بین همه بخش 

کرد....

ساتین اروم کنار گوشم نجوا کرد

دیدی اخرش بهم رسیدیم....

لبخندی  و لبام نشست ....

دستشو تو دستم گرفتم

که فشاری بهش داد....



بعد از چندمین و تعیین قرار عقد

مامان بابا ساتین پاشدن تا برن ...

دم در خروجی اخر همه وایسادیم...

ساتین  نگاهی به دور بر انداخت و بعد خم شد رومو اروم لبامو بوسید...
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با چشای گرد شده هلش دادم عقب که با نیش باز نگام کردو اروم گفت خیلی چسبید

چش غره ایی بهش رفتم که گفت جوووون

_کووووفت

خندیدو نرم پیشونیم بوسید ...

مواظب خودت باشی نفسم...



چشم توام همینطور...

لبخند اصلا از لبام جدا نمیشد ...

وارد اتاقم شدمو 

به انگشتر تو دستم نگاهی کردم 

چقد به انگشتای سفید و کشیدم میمومد...

گوشیمو برداشتم عکسای خودم ساتین نگاه میکرد 

که چند ضربه به در خورد....

امیر با اخم وارد اتاقم شد...

رو تختم نشستو اشاره کرد کنارش بشینم...

_جانم امیر 

_دوسش داری؟؟



فهمیدم کیو گفت ولی گفتم...

_کیو داداشی؟؟؟

_همون پسره قرتیه ...

ساتین کجاش قرتیه

چبزی نگفتمو سرمپ انداختم پایین

که با دوتا انگشت

چونم اورد بالا گفت 

پس دوسش داری!؟؟؟

تو چشاش زل زدمو با خجالت سرمو تکون دادم....

بعد از چنذمین اخم بین ابروهاش کمتر شد و لبخند کمررنگی رو لباش اومد

پیشونیم بوسید و گفت خوشبخت شی خواهر کوچولو
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لبخندی زدو از اتاقم رفت بیرون .....

تند تند موهای خیسم برس کشیدم

بلندی موهام تو این ٤سال تا رو زانوهام میرسیدن ...

ساتین دوس نداشت بچینم

همشم خودش برس میکشید....

این چهارسال بهترینای عمرم بودد

طوری به ساتین وابستم که تحمل دوریشو اصنندارم....



فردا شب شب عروسیمونه و امروز قراره بریم دکوراسیون اتاقمون دور از چشم سانیا و 

نازگل و سرمه تغیر بدیم....

شالمو رو سرم مرتب کردم و رفتم پایین ...

از مامان خدافظی کردم از خونه زدم بیرون...

با ترمز کردن ماشین ماهان جلو پام نگاهی بهش انداختم که با نیش باز همیشگیش 

گفت بشین برسونمت...

_علیک سلام بعدشم نمیخاد پیاده میرم...

_چه بهتر

بعدشم از جلوم با تیک آف رد شد

بی معرفت نامرد

حالا من یچی گفتم

این ماهان ١٠٠سالشم بشه ادم نمیسه....



اصن ادم نیست که بخواد ادم شه....

یع تاکسی گرفتم سوارش شدم...

قبل از رسیدن به خونمون یکم خوراکیم خریدم که اونجا دوتایی بخوریم

ادرس خونه جدیدمون دادم 

یه خونه ویلایی کوچولو خوشکل 

که تو حیاطش منو ساتین کلی گل کاشته بودیم...

از اژانس پیاده شدمو با کلیدی که داشنم درو باز کردم....
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یه نفس عمیق کشیدم که بوی گل های داودی و رز و شمعدونی رفت تو دماغم...



چشمم به ماشین ساتی افتادکه تو حیاط پارکش کرده بود

اروم وارد خونه خوشکلمون شدم

لبخندی رو لبام نشست ....

پاورچین پاورچین وارد خونه شدم...

میخاستم سوپرایزش کنم وگرنه من که گفتم بودم ساعت دوازده به بعد میام 

والان یازده بود...

اروم رفتم تو اشپزخونه خوراکی هارو رو میز گذاشتم....

مانتوو شالم درآوردم رو آویز گذاشتمشون ....

یه سرکی تو پذیرایی کشیدم که نبود...

اتاقای پایین نگاه کردم ...

اروم از پله ها بالا رفتم  لبخند شیطونی زدم ....

که دیدم در اتاق خوابمون بازه 



با شادی یهویی 

بازش کردم و گفتم سلااااامم

که با دیدن ساتین تو اون وضع حس کردم قلبم نمیزنه.....

هرکاری میکردم نمی تونستم نفس بکشم....

چشامو رو هم فشار دادم 

که شاید این یه کابوس باشه....

عین مسخ شده ها فقط خیرش شده بودم

این ساتین من بود یعنی....

این مرد من بود....

باورم نمیشد...

توان گریه کردنم نداشتم .....
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دستمو به دیوار گرفتم که با زانو خوردم زمین...

دوباره به ساتین زل زدم ....

یه حوله کوچیک دور کمرش بسته بود ...

از موهای خیسش آب میچکید

دستش رو شونه دختر کاملا لختی بود که رو به روش وایساده بود...

دستای دختره دور گردنش بود....

اینقد صورتاشون نزدیک هم بود...

ساتین لب زد مهدیس...

با کمک دیوار سعی کردم پاشم ...



رفتم سمت ساتین ....

با هر قدمی که سمتش برمیداشتم 

اشکام رو گونه هام میرختن...

با صدای خفه ایی گفتم چه

طور تونستی ...

_نه ای....

_خفه شو خفه شووووو.....

نمیخام صداتو بشنوم

چطور دلت اوووومد...

توکه ادم پایبندی نبودی چرا اومدی سمت مننننن....

رو زمین نشستم با صدای بلند زدم زیر گریه.....



ساتین کنارم نشست و گفت مهدیس جان...

خودم کشیدم عقب و گفتم خفه شووووو حالم از صدات بهم میخوره

چرا بازیم دادییی

اخع عوضی فرداشب عروسیمونه 

چه طور دلت اومد....

چرا منو بازیچه خودت کردی

چرا باهام اینجوری کردی...

چه جور دلت اومد تو اتاقی که قرار بود اتاق خوابمون شه اینجوری کنییی...

اخه چه جوری تونستیییییی 

من با کلی ذوق شوق این اتاق و چیدم ....



ازت بدم میاد بدم میاد بدم مییییاد

با صدای زاری گفتم 

مگه چیکارت کرده بودمممم

آیندمو نابود کردی...

من پنج ساله که پات موندم

که اخرش این شه

چطور تونستی اخه

شونه هامو گرفتو منو سمت خودش کشید 

جیغ کشیدمو با جیغ گفتم

دستای کثیفتوو به من نزننننن
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با صدای ملایمی گفت اروم باش...

_نمیخام اروم باشم 

حالم از تو هرزه بهم میخوره تو یه کثافتی ......

با پشت دست محکم زد تو دهنم ...

با بهت دستم رو دهنم گذاشتم

_مهدیس دهنتو ببند حرمت این پنج سالو نشکن 

وگرنه بد میبینی...

_ههه تو دیگه چقد بی چشم و رویی من حرمت این پنج ساله و نشکنم 

تو اصن چیزی گذاشتی....

دیگه میخایی چیکارم کنی 

که بد نبینم ....

تو این وضع با یه هرزه خیابابونی دیدمت



هنوز کم نمیاری...هنوز از رو نمیری 

حیف من که عمرم باتو تباه کردم

ازمتنفرمممم

 شونه هامو گرفتو محکم منو به دیوار کوبید 

از بین دندونای کلیک شده گفت 

تو غلط کردی که ازمن متنفریییی

وقتی چیزی نمیدونی 

دهنتو ببنددد

_ههه تو دیگه کی هستی 

...

با چشای خودم دیدمت هنوز از رو نمیری ....

متاسفم واسه خودم که تو رو دوس داشتم 

.....



الانم ولم کن 

کع قیافت حالمو بهم میزنه ....

_ههه که قیافم حالتو بهم میزنه!!!!

_اره اره اره

با حرص به بازوهام فشاری آورد و گفت 

داری زود قضاوت میکنی....

_با چشای خودم  دیدم دارم زود قضاوت میکنم

ههه خنده داره....
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الانم ولم کن دیگه تحمل ندارم که حتی یه دیقه دیگه ببینمت...

_تا وقتی همه چی روشن نشده حق نداری پاتو بزاری بیرون....

_باز میخایی چه دروغ هایی سرهم کنی....

_دهنتو ببند مهدیس امروز خیلی حرف مفت زدی

.... ..

با دست هلش دادم عقب وبا نفرت  گفتم ول کن برم ..

_وایسا حرف دارم باهات....

_دیکه نه تو نه حرفات واسم ارزش ندارن...



یهو قاطی کردو منو رو تخت هل  داد

دستشو بلند کرد که بزنه تو گوشم

که با سرتقی تو چشاش زل

زدمو گفتم بزن 

تو که دستت هرز هس

با حرص دستشو مشت کردوزیر لب یچی گفت....

از اتاق زد بیرون که نگام به اون دختره افتاد که هاج واج نگامون میکرد

پوزخندی زدمو 

با حرص اشکای رو گونه هام  پاک کردمو

گفتم چیه چرا اینجوری نگا میکنی...

خراب کردن زندگی یکی دیگه خیلی شیرینه ....

الان خیلی خوشحالی دوس پسرت دیگه یه اضافی نداره ...



اصن تو چه جوری پاشدو اومدی...

به عکسای دوربرت نگاه کن...

واست جای سوال نبوذ 

که این دختره بدبخت کیه که عکساش همجا هس...

یا میدونستی و به رو خودت نمیاوردی ...

شایدم دوس پسر عزیرت نگفته بود که من نامزدشم.....

از گریه کردم زیاد به هق هق افتادم ....

گوشه تخت کز کردم

و به خاطر بخت سیام گریه کردم

زندگی که شروع نشده خراب شد....

شوهری که نرفتیم سرخونه زندگیمون خیانتکاریش رو فهمیدم...

کسی که از چشام بهش بیشتر اعتماد داشتم .....

یه ادم هوس باز شهوتی در اوند...



لعنت بهت ساتین 

لعنت بهت

که اومدی زندگیمو تباه کردی
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با شنیدن صدای ساتین سرمو بلند کردم و

با چشای اشکی نگاش کردم

که با اخم نیم نگاهی بهم انداختو لپ تاپی رو کنارم پرت 

کرد

_ببینیش...

فک کردی میزارم بدون این که چیزی از ماجرا بدونی 

پاشی بری...



سوالی نگاش کردم که فیلم دوربینا رو برد جلو....

از ورودساتین تو خونه که کت و کیفش رو 

رو مبل پرت کرد...

بعد رفت سمت یخچال و یه لیوان آب پرتغال ریخت واسه خودش

مشغول خوردن شد که میخاست لیوان بزاره رو میز

که ریخت روش و لباساش کثیف شد...

با حرص چنگی تو موهاش زد ....

کف پارکت تمیز کردو رفت بالا ...

بعد از چندمین 

باز اومد پایین  

رفت سمت اف اف و زد باز رفت بالا...

بعد از چند مین این دختره اومد داخل ...

چشماش پر از اشک بود



معلوم بود با حسرت داره به عکسامون نگاه میکنه 

دستشو با اه کشید رو عکس ساتین ....

و رفت بالا....

اخمام توهم رفت که ساتین با لپ تاپش ور رفت و فیلم از طبقه بالا شروع شد....

از زمانی که این دختره وارد اتاق شد ...

در اتاقو نبسته بود ....

شالشو از سرش برداشت وکم کم لباساشو درآورد...

رو تخت نشست و پاشو رو پاش انداخت ....

ساتین از حموم اومد بیرون ...

با دیدن این اول با تعجب نگاش میکردو

لب خونی کردم که گفت تو اینجا چیکار میکنی ...

دختره اشکاش رو گونه هاش ریختن ....
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یچیزی و گفتو سمت ساتین اومد...

ساتین هلش داد عقب 

که جلو پاش زانو زدو شروع کرد گریه کردن...

ساتین از اتاق میخاست بیاد بیرون که از پشت دستاشو دور انداختو گریه 

کرد

معلوم بود ساتین عصبیه

با حرص دستاشو از دورش باز کرد و سمتش برگشت 

دستشو رو شونش گذاشت ...

که من وارد اتاق شدم....

با اخم و دسته به سینه بهش نگاه کردمو 

وگفت یعنی چی حالا میخاستی عشق بازیتو بهم نشون بدی ...



عصبی شدو چنگی تو موهاش زدو گفت

چقد تو نفهمیییی

_نفهم خودتی 

اون دختره سرشو انداخت پایین اومد سمت من ...

ساتین صورتشو برگردوند 

که گفت ...

بزار من همه چیو بهت توضیح میدم...

سوالی نگاش کردم که گفت ..

اسمم نیکیه 

یکی از همکلاسیا ساتین 

چندسال پیش باهاش آشناشدم

من دختر بی قید و بی بند باری بودم.

ولی از وقتی که ساتین اومد تو زندگیم دور همه چیزا رو خط کشیدم

تا این چند سال پیش سرکلاس با شیرینی اومدو گفت نامزد



کرده

اصن باورم نمیشد...

من عاشقش شده بودم ...

از اون روز تا حالا هرچی سمتش اومدم خواهشش کردم که برگرده قبول نکرد...و 

گفت خودش عاشق کس دیگس ....

دیروزم از زبون دوستاش شنیدم که پس فردا عروسیشه

منم تصمیم گرفتم واسه اخرین باریم که شده شانسم امتحان کنم

پس ازدم شرکتش تعقیبش کردم....
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وقتی زنگو زدم فک کرد تویی 

چون بدون این که بپرسه دروباز کرد

.....



وارد خونه شدم وقتی عکساتون تو اون حالت های عاشقانه دیدم

خیلی حسرت خوردم

و ارزو میکردم ای کاش جای تو من بودم

......

تصمیمو گرفته بودم رفتم بالا وخودمو اماده کردم

وقتی منو دید عصبانی شد...

و بقیشم خودت میدونی ...

من نمیخاستم بینتون خراب شه 

منم یه عاشقم...

عاشق کسی که واسش هیچ ارزشی ندارم...

عاشق کسی که تاحالا نزدیک ١٠بار بخاطرش خودکشی کردم

ولی واسه اون اصن اهمیتی نداشت...

من که خوشبخت نشدمو به عشقم نرسیدم....

ولی تو خوشبخت شو بهش برس...

خیلی دوستت داره....



قدرشو خیلی بدون....

ساتین تو این پنج سال که هی پاپیچش میشدم حتی نگام نمیکرد.....

با بهت بهش نگاه کردم ای وایییی بازم زود قضاوت کردم....

لبامو گاز گرفتم که نیکی لباساشو پوشید

سمتم اومدو گونمو بوسید

لبخند غمگینی زدو گفت خوشبخت شید .... 

از اتاق زد بیرون به رفتنش نگاه کردمو اهی کشیدم....

نگام به ساتین افتاد که عین شمر نگام میکرد

لبخند دندون نمایی زدم که اخماش غلیظ تر شد.......

وای خدا به دادم برسه حالا چقد نازشو بکشم تا آشتی کنه.....

با لبای آویزون قیافه مظلوم رفتم سمتشو گفتم...



ساتین جان....

هیچ اعتنایی بهم نکرد که رو دسته مبل نشستمو

سرمو نزدیکش کردمو گفتم

ببخشید خو بهم حق بده....

اصن توقع همچین چیزی نداشتم ...

معذرت میخام میدونم اشتباه کردم باید بهت اعتماد میداشتم...

ولی...

چیزی نگفت که ادامه دادم ببخشبد دیگه!!؟!

حداقل یه چیزی بگو

چیزی نگفت که با زاری گفتم ساتییین

پوزخندی زدو گفت شاید عشق نیکی 



ازتوییی که اینقد ادعات میشه بیشتر باشه....
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با چشای گرد شده گفتم معلومممم هس داری چییی میگیییی

سری به معنی متاسفم تکون دادو پاشد رفت

همونجوریم گفت

تو اون وقتی میخاستی بری

پاشو برو دیگه

اینجا چیکار میکنی.....

لبام آویزون شدو پشت سرش رفتم دستمو دورش انداختم وبالحن مظلووووووومی 



وگفتم

ببخشید خوووو

معذرت میخام

اصن غلط کردم

فقط قهر نباش!!!!!!

دستامو از دورش باز کردو گفت 

من که یه هرزه کثیفم چه جور بهم دست میزنی

....

یادت که گفتی دستای کثیفتو بهم نزن....

اشکام رو گونه هام ریختن و گفتم ساتین ....

_هیش هیچی نگو پاشو برو چه جوری میخایی با یه هرزه زیر یه سقف بمونی......

بعدم گذاشتو رفت 

رو زمین زانو زدم زدم زیر گریه وای خداااا



ساتین بدون توجه به گریه هام از خونه زد بیرون ....

دماغمو کشیدم بالا و روتختی رو صاف کردم 

از خونه زدم بیرون ....

اشکام ریختن رو گونه هام چع عروس بدشناسیم من 

فرداشب عروسیم ولی دوماد قهر کزده....

با رسیدن دم خونه آینه همو از تو کیفم درآوردم به قیافه پف کردم نگاهی انداختم و 

نفسمو دادمو بیرون

وارد خونه شدم کن خداروشکر هیچکی خونه نبود

وارداتاقم شدمو و خودمو رو تختم پرت

کردم

گوشیمو برداشتمو شماره ساتین گرفتم 

مشترک مورد نظر خاموش میباشد لطفا بعدا تماس بگیرد .......



گوشیمو کنارم پرت کردم و پتو کشبدم رو خودم و بلند زدم زیر گریه......
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با سردرد زیاد از خواب بیدار شدم...

همه جا فوق العاده تاریک بود...

دستمو روسرم گذاشتم

اخ دارم میمیرم از سر درد...

یه شال از تو کمد برداشتمو 

محکم دور سرم بستم...

آییی خدا...

رفتم پایین که دیدم ماهان و امیر پای تی وی دارن فوتبال میبینن

مامانم هنوز نیومده بود....



با کلافگی رفتم تو آشپزخونه یه مسکن خوردمو بازرفتم تو اتاقم...

شماره ساتین گرفتم که جواب نداد بازم گرفتم  . ... بازم گرفتمش ...

اهی کشیدمو شماره سانیا رو گرفتم   ....

_جانم

_سلام سانی خوبی گلم

_سلام زندادش مرسی تو خوبی 

_مرسی منم خوبم .....

میگم سانیا 

ساتین خونس!!؟؟؟؟

_اره همینجاس داره فوتبال میبینه....

_پس چرا گوشیشو جواب نمیده...



_ههه پس تو بودی زنگ میزدی...

_اره ولی جواب نمیده که!!

صداشو اروم کردو گفت 

چرا مگه چیزی شده

ساتینم گرفتس .. ....

_یه کوچولو بحثمون شد؟؟؟؟

_بحثتون شد!!!!!

فردا عروسیتون بعد شما دوتا قهرید....

با خنده بی حالی گفتم مادوتا خاصیم....

_خندیدو گفت خیلیییی

مهدیس!!!

میخایی من با ساتین حرف بزنم....



_نه مرسی نمیخاذ

کاری نداری سانیا سرم درد میکنه

_اخه!!!

_خدافظ. .

گوشی قطع کردم و به بک گراندم خیره شدم...

#271

رفتم تو تل و واسش نوشتم ببخشید اگه حرفی زدم به خدا از رو عصبانیت بوده لطفا 

جواب بده ...

پیامو خوند ولی هیچی جواب نداد باز بهش زنگ زدم که ریجیکت کرد..  

اههههه



گوشیمووپرت کردم رو میز .      .......

با صدا کردنای پشت سر مامان چشام باز کردم....

_پاشو دیگه دختر چقد میخوابی

هیییین این چع قیافع اییه 

تو چرا این همه پف کردی....

اه مامان ول کن حوصله ندارم 

سر دردم...

_چی چی ول کنم پاشو الان ساتین میاد دنبالت 

پاشو برو یه دوش بگیر

با آوردن اسم ساتین یهو تو جام نشستم ....

مامان چش غره اییی بهم رفتو گفت پاشو دیگه..

چقد تو شلی اخه....



چیزی نگفتم که رفت بیرون وارد حموم شدمو یه دوش سرسری گرفتم...

یه مانتو ساده سفید تنم کردم. ..

یه رژ به لبام زدم  شالمو سرم کرد...

با صدای بفرمایید های مامان نیشم باز شد

اخ جون اومد که   

تند تند کیفمو جعبه لباس عروسم کفشامو چیزایی کع نیاز بوذ برذاستم

باشادی رفتم پایین که با ذیدن سانیا ابروهام رفتن بالا. .

به دوز بر نگاه کردم

کع سانی خندیدو گفت بیا بریم عروس خانم اقا دومادتون کار داشتن

وظیفه بردن شما به آرایشگاه گردن من افتاد   .....

ازمامان خدافظی کردمو سوار ماشین سانیا شدم ....

گوشیمو برداشتمو واسه ساتین پیامی فرستادم

سلام لطفا امروز رو واسه جفتمون زهرمار نکن میدونم حرف بدی زدم معذرتم میخام 

توام تمومش کن 

تحمل سرد بودنت و بی توجهی کردنت رو ندارم.....
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منتظر جوابش بودم ....

که سانیا گفت 

چیه دوساعت به صفحه خاموش گوشیت زل زدی..

اصن معلوم هس شما چتونه...

اون از ساتین این از تو...

این چه بحث کوچولویه اخه...

چیزی نگفتم که گفت حداقل تو بگو چیشده...

اروم گفتم چیزی نیس ....



_اوف از دست شما دوتا واقعا که لنگه همید لجباز یه دنده...

چیزی نگفتم که اونم پوفی کشیدو چیزی نگفت...

دم آرایشگاه نگه داشت ...

به تابلو بزرگش خیره شدمو زیر لب  چندباراسمشو تکرارش کردم ...

سانی جلوتر ازمن جعبه های کفش  لباسم برداشت رفت...

اروم سمت در ورودیش رفتم....

با سانیا وارد شدیم..

خانمی با خوش رویی سلام کرد 

اروم جوابشو دادم...

سانی با خنده گفت خو فاطمه جون این شما این زنداداش من ...



هلو تحویل میدیم لولو تحویل میگیریم....

فاطمه خانم خندیدو باشوخی گفت امان از دست خواهر شوهرا

_دیگه دیگه 

خواهرشوهر برابر با بدجنسی تمام

فاطمه خندیدو سمت من برگشت و گفت

عزیرم چرا اینجا وایسادی لباستو عوض کن 

بیا بشین .....

خو عروس خانم پاشو برو لباستو بپوش کارت تمومه....

لبخندی زدمو گفتم ممنونم

_خواهش میکنم عزیزم...

با کمک سانیا لباسمو پوشیدم ....



فاطمه خانم با دیدنم لبخندی زدو گفت بیا عزیزم 

رفتم سمتش که منو باز رو صندلی نشوندو باموهام ور رفت ....

دیگه کارت تمومه پاشو خانمی ...

لبخندی زدمو تشکر کردم ....

رفتم سمت آینه قدی و خودمو برنداز کردم..

با دیدن خودم نیشم باز شدو یه دور دور خودم چرخیدم...

دامن پفی لباسمو گرفتم...

خودمونیما منم خوشکل شدم...

موهام کامل باز دورم رها شد بودن

فقط اخرشون یه فر درشت کرده بود...

یه تاج خوشکل پرنسسی رو موهام بود.....

با لبخند چرخ دیگه ایی زدم که سانیا گفت غش نکنی 



_کوفت مسخره 

ژستی گرفتمو و گفتم

نگاه چه خوشکل شدم

خندیدو گفت به نظر من همون لولو بودی هیچ تغیر نکردی...

خندیدمو

یه تیکه ازموهای آرایش شدشو کشیدم

که جیغش دراومد...
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با خنده گفتم حقته 

نشگونی از بازو لختم بردو چش غره ایی بهم رفت...



بلند خندیدم که باحرص گفت عروسم عروسای قدیم 

با زنگ خوردن گوشیش حرفشو ناتموم گذاشت ...

_جان ساتی....

ههه پایینی ...

_ارع اره امادس....

اخمام توهم رفت ....

با اخم رفتم سمت شنلم....

با کمک فاطمه خانم تنم کردم...

بعد از چندمین صدای زنگ اومد

باهربار نزدیک شدنش سمتم

اخمام توهم تر میرفت 

بوی عطرشو حس کردم

اروم شنلو از رو صورتم  برداشت که اخمام غلیظ ترشدو اصن نگاش نکردم

اروم پیشونیمو بوسید.... دستمو گرفت از ارایشگاه اومدیم بیرون



درو باز کردو کمک کرد سوار ماشین شم...

با حرص شروع کردم لبام جویدن 

هیچ حرفی نمیزد و اروم رانندگی میکرد 

منم حرص میخوردم...

با حرص گفتم حداقل همین بخشو روشن کن عذا من نمیرییی...

چیزی نگفت و اروم بخش روشن کرد

کلاه شنلمو زدم عقب و برگشتم سمتش تا چندتا بارش کنم

که با دیدنش تو اون کت و شلوار مشکی قلبم وایساد....

وایییی ای جانم چه خوشکل شده......

اخ عزیزم.....

به کلی همه حرفای که میخاستم بهش بگمو فراموش کردم.....



و باصداش به خودم اومدم....

_چیه اینجوری زل زدی به من....

اخمام تو هم رفت و دست به سینه نشستمو اخم کردم....
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خدایا صبری بهم بده تا نزنم اینو نفله نکنم....

کینه شتریی

اهههههه . ..

_لازم نیست اینقد حرص بخوری...

با اخم سمتش برگشتم که معلوم بود خندش گرفته....



_نه بخند راحت باش

از حرص خوردن من که کیف میکنی...

بلند زد زیر خنده و گفت از گوشات و دماغت داره دود میاد

_اگه میفهمیدم اینقد کینه شتری هستی عمراااا اگه بهت جواب مثبت میدادم

_شما خیلی غلط میکردی جواب مثبت ندی

بعدشم کی بهتر ازمن مطمئن باش من نمی یومدم سمت مترشیدی...

_چییییی گفتیییی....یبار دیگه بگوووو

مغرورانه نگاهیی بهم کردو شونه ایی بالا انداخت... 

زیر لب شروع کردم فوحش دادنش....

با خنده گفت از روز اول خودت نشون نده 

وگرنه دیدی به جای عقد



ژ

طلاق گرفتیم

حالا از من گفتن بود....

با حرص نگاش کردم و گفتم چه بهتر....

خندیدو دستمو تو دستش گرفت و گفت فک کنم به اندازه کافی تنبیه شدی خیلیم 

حرص خوردی 

فک کنم دیگه بست باشه

وحالا این افتخارو بهت میدم و باهات اشتی میکنم....

با دهن باز بهش نگاه کردمو گفتم وایییژ که توووو چقدد پرووو.ییی

خدا عاقبتم باهات بخیرررر

با خنده گفت همینی که هس میخای بخواه نمیخایمممم باااااااااااید بخواهی
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با حرص گفتم خیلی بیشوووووزی

خندیدو با لحن مثل لحن من گفت

لطفا امروز واسه جفتمون زهرمار نکن

میدونم حرف بدی زدم 

معذرت میخام توام تمومش کن

 تحمل سرد بودنت و بی توجهی کردنت و ندارم....

با گفتن این حرفا خیلی لوس دستاشم تکون میداد...

_تووووو ادای منووو داری درمیاریی....



با خنده گفت هههه فهمیدی خیلییی تابلوو  بود

دندونام رو هم سابیدمو گفتم میکشمت ساتین...

که با نگع داشتن ماشین با خنده گفت بزار واسه اخرررر شب

الان رسیدیم....

با حرص صورتمو برگردوندم 

که خندیدو پیاده شد

اومد سمت در باز کرد 

تا پیاده شم 

با کمکش از ماشین پیاده شدم....

همه کل میکشیدن رو سرمون هرچی پرت میکردن 

دستمو دور بازوش حلقه کردمو 

اروم راه افتادیم

خلاصه بعد از کلیی تبریکات رفتم سمت جایگاهمون نشستیم...

با کمک ساتین شنلمو درآوردم...



مثل دخترای مظلوم اروم سر به زیر نشستم 

که صدای ساتین کنار گوشم شنیدم

که میگفت

این آرایش با شما زنا چیکار میکنه

صبح عین روح سرگردان بودی الان نگاه چه جیگری شدی

حزصم گرفتو پامو گذاشتم رو پاش که غش غش خندیدو گفت 

عزیزم همین الان آرایشتو پاک کن

تا قیافه حقیقیتو ببینم

تحمل ندارم فردا صبح با یه شکل دیگه ببینمت

با حرص و لبخند زوری گفتم اگه من امشب حالتو نگیرم که مهدیس نیستم...

_اره نفسم میدونم تو مهدیس نیستی تو کوکبی 

بابات تورو بهم انداخت 

چه کلاه گشادی رفت سرم



از حرفاش خندیدم گفتم از دست تو 

#276

با اومدن نازگل و سرمه ساکت شدیم ....

_وایییی سلام بچه ها خوبید...

سرمه:سلام عروس خانم بیا دستتو بکش روسر ما دوتا تا مام از این ترشیدیگی دربیایم 

نازگل چش غره ایی بهش رفت و گفت هوییی خودتو با من قاطی نکنا من هنوز قصد 

ازدواج ندارم....



سرمه با خنده گفت دروغ میگه به جون خودم داره ناز میکنه

نازگل با حرص کوبید تو سرشو گفت یکم سرو سنگین باش 

سرمه اشاره ایی به هیکلش کردو گفت سنگین تر از این

_اصن حرف زدن باتو فایده ایی نداره...

_خو حرف نزن خواهر من کی گفت حرف بزنی....

میدونستم اگه ادامه بدن دعواشون میشه ...

با خنده گفتم بیخیال حالا 

بگید خوبید...

نازگل چش غره ایی به سزمه رفتو گفت حواس واسه ادم نمیزاره که ....

مرسی خواهری خوشبخت شید ایشاالله .....بازم تبریک میگم بهتون ....

سرمه پرید بین حرفاشو گفت ایشا الله پای هم فسیل شد



ببرنتون موزه به جای اثار باستانی نگهدارنتون ...

خندیدم کن ادامه داد ایشاالله سال بعد این موقع یه هف هشت پچه قد و نیم قد داشته 

باشید

ساتین با خنده گفت خدا از دهنت بشنوه 

ولی تا سال بعد اگه بشه ...

که فقط میشه یه دونه ساخت

این هف هشت تا یه ده سالی طول میکشه ساختنشون....
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چش غره ایی به ساتین رفتم که با خنده برگشت سمت سرمه و گفت فاتحه ام امشب 



خوندس

سرمه خندیدو گفت حقته شاید ادم شی ...

ولی فک نکنم 

ساتین اومد تا یه جوابشو بده که....

ماهان و سهیل و مانی و پارسا و سیاوش و عرفان با خنده سمتمون میومدن....

ساتین با همشون چند وقت پیش اشنا شده بود از اون روز هروقت بیرون میرفتیم باهم 

میرفتیم......

پارساو عرفان  با خنده بشکن میزدن و سمت ما میمودن میگفتن  بادا بادا مبارک بادا 

ایشا الله مبارک بادا

 بعد از احوال پرسی و تبریک پارسا سمت سرمه برگشت و گفت احوال سرمه خانم 

_خوبم مرسی

سرمه چشاشو تو کاسه چرخوندو اروم  گفت بر خرمگس معرکه لعنت باز این ویروس 



که اومد

منو نازگل شیطون نگاش کردیم که با حرص گفت چیه خو چرا اینجوری نگاه میکنید

با خنده سری تکون دادم که نازگل

با شیطنت گفت اخرش این پارسا میاد تورو میگیره از ترشیدیگی درمیایی 

غش غش خندیدم که ساتین و پسرا سمتمون برگشتن و با تعجب نگامون کردن

سرمه دندوناش رو هم سابیدو گفت من با شما دوتا کار دارم 

لبام از شدت خنده روهم فشار دادم گفتم حرص نخور الان منفجر میشی 

چش غره ایی به منو نازگل رفتو و با ملایمت سمت پسرا به خصوص پارسا برگشت وبا 

عشوه کرکسی گفت با اجازتون من میرم....

ابروهام بالا پرید که نازگل دستشو رو دهنش گذاشت و به بالا نگاه کرد

معلوم بود داره میخنده



این همون سرمه بود یعنی
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بعد برگشت سمت منو ساتین و گفت ایشاالله خوشبخت شید 

واروم درگوشم گفت امشبه بهت خیییییلی خوش بگذره

چپ چپ نگاش کردم که چشمکی زدو دست نازگل که ازخنده قرمز شده بود و 

کشید......

با گریه سمت امیر رفتمو محکم بغلش کردم 

رو موهامو بوسیدو گفت خوشبخت شی ابجی کوچولو 

منو از خودش جدا کردو پیشونیمو بوسید ...



با ساتین دست دادو گفت جون تو جون مهدیس .....

مواظبش باشی ...

ساتین با لبخند سری تکون داد...

ماهان باخنده اومد سمتو گفت اههه حالمو بهم زدی بس ذیگه چقد اب غوره راه 

انداختی انگاری کجا میری

چش غره ایی بهش رفتم که محکم بغلم کردو گفت هی مهدیس من دیگه کیو اذیت کنم 

زدم تو سرش که با اکراه منو ازخودش جدا کردو گفت بی لیاقت

باز رفتم سمت مامان بابا

دلم نمی یومد ازشون جدا شدم

بابا باز پیشونیم بوسید و گفت حواست بع زندگیت باشه دخترنازم....

وارد خونمون شدیم فینی کشیدمو اشکامو پاک کردم



....

با کمک ساتین از ماشین پیاده شدمو وارد خونه شدم ....
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وارد خونه شدمو کفشامو درآوردم 

همه جا بوی گل میداد چشامو بستمو نفس عمیقی کشیدم ....

چه بوی عالی بوددد

تو حال و هوای خودم بودم 

که یهو حس کردم رو هوام جیغی کشیدم 

که ساتین با خنده گفت ترسو خانم خیلی تو حس رفته بوذی

با حرص به که کتش چنگ زدم و گفتم الان میندازی منو بزارم زمین...



با خنده نووووچی کرد و وارد اتاق خوابمون شد...

درو با پا باز کردو من رو تخت گذاشت...خودشو رو من انداخت 

اب دهنمو با صدا قورت دادمو گفتم چیز نمیخایی لباساتو عوض کنی...

خمار نگام کردو گفت نوووووووچ

_چیز اهممم دستشویی ؟!!

دستشویم نمیری

_نووووووووووچ

_پس حداقل برو کنار .....

_نووووووووووووچ

_نوووووووچ کوفت له شدم قد دراکولا وزن داری بکش کنار ببینم



غش غش خندیدو گفت عاشقتم

_زهرمار ... وظیفته ... الانم پاشو بینم 

_نووووچ من که جام خوبه تازه قراره خوب ترم شه

با حرص گردنشو گاز گرفتم و گفتم بی حیا مفسد فی الارض

با خنده لبامو بوسید و چشمکی زد....

 اخمی کردم ...

که  پیشونیمو بوسید و گفت اجازه میدی مادمازل ....

از لحن ارومش ته دلم لرزیدو سرمو تکون دادم که لباشو اروم رو لبام گذاشت....
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.



با صدای آلارم چشامو باز کردمو یکم بادست مالیدم...

به کنارم نگاه کردم که ساتین نبود ابروهام از تعجب رفت بالا ...

به جای خالیش نگاهی کردمو پاشدم... .

ملحفه سفیدو دورم گرفتم...

با یهو پاشدنم کمرم و زیر شکمم درد بدی گرفت...

دستم رو شکم گذاشتم خم شدم ..

اخ ...

همونجوری سمت در حموم رفتم ....

رو آینه حموم بزرگ نوشته شده بود

اولین روز زندگیمون که تنها رفتم حموم یادت باشع هاااا!!!!!



ههههه پسره پرو

تو حمومم نیس که پس کجاست ....

از اتاق اومدم بیرون...

که

چشمم به پله ها افتاد .....

از بالا تا پایین پر شده بودن از خون ....

و رد پاهای خونی بودن....

حس کردم قلبم نمیزنه .....

سریع از پله ها رفتم پایین که با عث شد درد کمرم بدتر شه 

یکم خم شدم و با درد به رد خون نگاه کردم



دنبالشون رو گرفتم کع.......

دیدم وسط نشیمن یه قلب بزرگ با رنگ قرمز کشیده شده دورش پر از شمع های 

رنگی رنگی 

و گلبرگ های قرمزه  . ...

وسطشم یه جهبه سفید رنگ ...

ملحفه دورم درس کردمو

رفتم سمت قلب 

وسطش نشستم و جعبه رو باز کردم .......
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با دیدن گردنبندی که اسم منو ساتین نوشته شده بود 

نیشم باز شد 



گردنبندو تو دستم گرفتمو جلو چشمام تکونش دادم....

با حس عطر ساتین   از جام پاشدم 

سمتش میخاستم برگردم 

که از پشت بغلم کردم...

کنار گوشم زمزمه کرد 

خانوم شدنت مبارک خانومم.....

لبخندی رو لبام نشست ....

سمتش برگشتمو دستمو دور گردنش انداختم ... .

با لبخند گفتم پس همه اینا کار آقامون بوده....

با نیش باز سری تکون داد....

_نوشتنیا رو آینه حموم؟؟؟



با خنده گفت اهوممم

_حتی خون رو پله ها دیگه نه!؟؟

_ارههه

گازی از گردنش گرفتمو و گفتم اره کوفت سر صبحی سکته کردم.....

خو هیجانشم به همین بود با ترس بیایی پایین

_از دست تووووو

با خنده یه گردن بندم اشاره کردو گفت دوسشداری ....

با ذوق گفتم وایییی عالیه مرسی مرسی   



_پس بزار واست ببندمش خانمم 

پشت بهش وایسادم..

اروم موهامو کنار زدو گردنبندو بست
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بعد از چند مین اروم لباشو رو شونه های لختم گذاشتو نرم بوسید...

لبخندی زدم که منو سمت خودش بر گردوند ....

_چقد بهت میاد عروسک من مبارکت باشه 

لبخندی زدمو گفتم ممنون



اروم بهش چسبیدمو لبامو رو لباش گذاشتم. ..

انگار منتظر بود چون منو سمت خودش کشید...

و کمرمو محکم نگه داشت.....

اول نرم و عاشقانه میبوسید ولی بعدش تندو وحشیانه....

یعد از چند مین هردو به نفس نفس افتاده بودیم.....

با عشق نگاش کردمو بریده بریده

بابت همه چی ممنونم عزیزم 

بابت همه قول هایی کع دادیو پاشون مردونه وایسادی 

دوست دارم اقای من  



اروم لباشو رو پیشونیم گذاشت و گفت چون لیاقتشون داشتیو داری    

عاشقتم خانم من

با عشق نگاش کردم که با لبخند مرموزی گفت

این نگاه خوشکل و عاشقانت عواقب داره هااا

ذیدی یهویی همه صحنه ها دیشب تکرار شد

با فکر کردن به دیشب بدنم گر گرفت و حس گردم صورتم قرمز شد

سرمو انداختم پایین و مشتی تو سینش زدم که غش غش خندیدو 

گفت قربون خانوم خجالتیم 
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با جیغ بلندی که کشیدم خودمم ترسیدم....

با حرص به دلوین و داروین و اذین و آروین نگاه کردم .... .

_مگه با شماهاااااا نیستممممم 

کدومتون تو کرم های من آب ریخت 

کدمتون رژامو زده به دیوار . . ...

کدومتون لباسای منو اتیش زده 

کدومتون شیشه تلویزیون رو شکسته....

هر ٤تاشون با چشای مظلوم واشکی و لبای برچیده نگام کردن...

با لحن ارومی گفتم الهی قربون هر٤تاتون شم برید بازی کنید فداسرتون

جیغ کشیدن و با خوشحالی از اتاق رفتن بیرون ....



منم کلفت سیارشون گند کاریاشون رو تمیز میکردم....

با صدای دعوا جیغ با عجله از اتاق رفتم بیرون.....

سر یه توپ چهارتایی دعوا میکردن... 

_بسسسس دیگه....

اوف نه مثل اینکه....

با جیغ گفتم ساکتتتت شیدددد

دیونم کردید.....

دیدم هر چهارتاشون تو یع ردیف وایسادن سراشون انداختن پایین ....

با حرص رفتم سمت گوشی و شماره ساتین رو گرفتم

_جانم مهدیس



_جانم کوفت جانمو  درد پاشو بیا خونه چهارتا تولت دیونمممم کردن

خودت که همش سرکارییی 

یهویی چهارتا گودزیلا انداختی تو دامنم

دیونم کردننننن .....

با صدای خنده بلند ساتین پشت گوشی حرصی تر شدم 

که با خنده گفت اومدم بابا اینقد حرص نخور 

گوشیو رو میز پرت کردمو سمت بچه ها برگشتم و گفتم الان باباییتون میاد...

بهش میگم چقد اذیتم کردید....

داروین با اخم و غرور همیشگیش گفت خو بگو مامان خانم ما که کار بعدی نکردیم

کنار پاش زانو زدمو 

گفتم کار بدی نکردید شیطونا

هرچارتاشون باهم نوووچ بلند کردن که خندم گرفت ...



داروینو بغل کردم و به اروین و آذین و دلوینم اشاره کردم بیان ....

تو بغلم فشارشون دادم 

که با حس عطر ساتین سمتش برگشتم

با لبخند سمتمون اومد همون تو بغلش گرفت.....

و اروم گفت من خوشبخت ترین مرد دنیام با شماها.......

«پایان»
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