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 برخورد جانانه شرو عاشقانه
 عظیمی مهسانویسنده : 

 
 (مهسا)

 رفتم و شدم خارج اتاقم از سریع کرد پر محلو کل غراش غر با خانم این بوق صدای باز
 و بیآ شال و آبی دمپای شلوار کردم نگاه آیینه تو خودم به آخر  بازدید برای و آیینه سمت

 هواس کلی نبودن مامانمیناهم چون بیرون رفتم سریع امتیاز02 به به سفید کلوش مانتوی
 خوشگل کفش  کردن سالمتی آرزوی برام اوناهم و کردم مو و گفت و بحث اجنه با خودم

  کردم باز ماشینو دره و کردم قفل خونرو دره و کردم پام سفیدمو عروسکیه

 یکردم ول غولشو عین ی قیافه و آیینه تر سریع میشدم عروس منتظر عجب چه به .سمانه
  داری خود جای دیگه که تو

  میشی تر خل میگذره دوستیمون از بیشتر که هرروز جون سمی وای .مهسا

 عزیزم شده باعثش تو با همنشینی دیگه اره .سمانه

 اگه بوده؟؟؟ چی تو آفرینش از خدا هدف نمیدونم من بابا میکنی وراجی چقدر وای .مهسا
 بیشتر رو مردم های عیدی کشور هم و میشه کم خانوادتون از خور نون یه هم بمیری تو

  میکنه

 خل با تا خودم پیش میارم مرگم بعد که نفری اولین بمیرم من اگه نباشه کم بابا نه .سمانه
  تویی شم شاد کمی بازیاش

 دارم آرزو من گمشو .مهسا

 لیو بشم تو فسقلیای اون قربون آی میگی رو خانواده تشکیل اهان آرزویی؟؟؟ چه .سمانه
  بیوفته؟؟؟ تو گیر که نیست بدبخت اون حیف

 نبود این که من ارزوی دومن بخواد دلش خیلیم اولن داری چیکار اون با تو .مهسا
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  تو نه و باشم تنها من نه میریم باهم هستی اضافی توهم پس .سمانه

 بشم یچی و بخونم درس که اینه من آرزوی بعدشم بابا برو .مهسا

  یش وری یه نزدم تا پایین برو حاال شه کور حسوده هرچی چشم ماشالله ماشالله .سمانه

  نبود دستور به الزم  کارو این بلدم خودم .مهسا

 اتاطالع تابلوی سمت رفتیم سریع کرد قفل ماشینو دره هم سمانه و شدیم پیاده باهم
 a1 کالس داخل رفتیم فهمیدیم کالسمونو ی شماره اینکه بعدa1 ما کالس که شد مشخص
 تا کردیم بش و خوش کلی پیشمونم سال های بچه با3 ردیف رو صندلی دوتا رو نشستیم

  شدیم بلند استاد به احترام برای باهم همه آورد تشریف استاد اینکه

 که هاین نکته مهمترین و باشیم هم کنار قراره امسال که خوشحالم خوب بفرمائید .استاد
  کنید برداری نکته میدم من که درسایی رو از و بخونید خوب خیلی رو درساتون

  تق تق

  بفرمائید .استاد

  بشینم؟؟؟ میتونم استاد ببخشید سالم اهم .مرتضی

  جلسه؟؟؟ سر نرسید دیر یکمی نظرتون به خوان مرتضی آقای به  .استاد

  سپهره این تقصیر تمام تقصیرم بی من استاد .مرتضی

  سلیمانی سپهر آقای .استاد

 جوووون .سپهر

 هههههههه .همه

  استاد ببخشید اوخ .سپهر

  بفرمائید باشه آخرتون ی دفعه .استاد

  پاتیم زیر خاک ما استاد .مرتضی

 بشین بچه نریز زبون .استاد

  نشستن هم کنار6 ردیف رفتن هم دوتا اون
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 از هستید؟؟ چندم سال و سن و فامیل و اسم بشیم آشنا باهم بهتره اول خوب .استاد
 میکنیم شروع اول همین

 سالمه دومین و سالمه02 هستم شاد سهیل من .اول نفر

 هستم چهارم سال و سالمه02 هستم غفاری حسین من .دوم نفر

  هستم پنجم سال و سالمه02 هستم دودانگه عسل من .سوم نفر

 هستم اول سال و سالمه02 و هستم نژاد دوست زهرا من  .چهارم نفر

  ......و پنجم  نفر

 هستم دوم سال و سالمه00 هستم محمدی مهسا من .مهسا

 هستم دوم سال و سالمه00 و هستم سلیمی سمانه من .سمانه

 هستم دوم سال و سالمه02 هستم محبی مرتضی من .مرتضی

  هستم دومم سال و سالمه02 و هستم سلیمانی سپهر من .سپهر

 االح بیاورید تشریف وقت سر همیشه که بگم درس شروع قبل هم نکنه یه خوب .استاد
 میز روی بذارید رو کتاباتون

  یش وری یه نزدم تا پایین برو حاال شه کور حسوده هرچی چشم ماشالله ماشالله .سمانه

  نبود دستور به الزم  کارو این بلدم خودم .مهسا

 اتاطالع تابلوی سمت رفتیم سریع کرد قفل ماشینو دره هم سمانه و شدیم پیاده باهم
 a1 کالس داخل رفتیم فهمیدیم کالسمونو ی شماره اینکه بعدa1 ما کالس که شد مشخص
 تا کردیم بش و خوش کلی پیشمونم سال های بچه با3 ردیف رو صندلی دوتا رو نشستیم

  شدیم بلند استاد به احترام برای باهم همه آورد تشریف استاد اینکه

 که هاین نکته مهمترین و باشیم هم کنار قراره امسال که خوشحالم خوب بفرمائید .استاد
  کنید برداری نکته میدم من که درسایی رو از و بخونید خوب خیلی رو درساتون

  تق تق

  بفرمائید .استاد

  بشینم؟؟؟ میتونم استاد ببخشید سالم اهم .مرتضی
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  جلسه؟؟؟ سر نرسید دیر یکمی نظرتون به خوان مرتضی آقای به  .استاد

  سپهره این تقصیر تمام تقصیرم بی من استاد .مرتضی

  سلیمانی سپهر آقای .استاد

 جوووون .سپهر

 هههههههه .همه

  استاد ببخشید اوخ .سپهر

  بفرمائید باشه آخرتون ی دفعه .استاد

  پاتیم زیر خاک ما استاد .مرتضی

 بشین بچه نریز زبون .استاد

  نشستن هم کنار6 ردیف رفتن هم دوتا اون

 از هستید؟؟ چندم سال و سن و فامیل و اسم بشیم آشنا باهم بهتره اول خوب .استاد
 میکنیم شروع اول همین

 سالمه دومین و سالمه02 هستم شاد سهیل من .اول نفر

 هستم چهارم سال و سالمه02 هستم غفاری حسین من .دوم نفر

  هستم پنجم سال و سالمه02 هستم دودانگه عسل من .سوم نفر

 هستم اول سال و سالمه02 و هستم نژاد دوست زهرا من  .چهارم نفر

  ......و پنجم  نفر

 هستم دوم سال و سالمه00 هستم محمدی مهسا من .مهسا

 هستم دوم سال و سالمه00 و هستم سلیمی سمانه من .سمانه

 هستم دوم سال و سالمه02 هستم محبی مرتضی من .مرتضی

  هستم دومم سال و سالمه02 و هستم سلیمانی سپهر من .سپهر

 االح بیاورید تشریف وقت سر همیشه که بگم درس شروع قبل هم نکنه یه خوب .استاد
 میز روی بذارید رو کتاباتون
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 کیک و اکائوک شیر دوتا سمانه و من و سلف تو رفتیم کولمون رو انداختیم کولمونو اینکه بعد
 تو اومدن هم مرتضی و سپهر و شد باز سلف دره دقیقه چند بعد دادیم سفارش دوقولو

 آورد ئومونوکاکا شیر و کیک گارسون نکردیم توجهی مادوتاهم نشستن دوستاشون کنار رفتن
  کردیم خوردن به شروع ماهم و

  منو .سمانه

  مرگته؟؟؟؟ چه باز چیه ها .مهسا

 کنم حضور اعالم خواستم هیچی .سمانه

 ببرم کردنتو حضور اعالم اون و تو شور مرده من ای .مهسا

  رستوران بریم میای نداریم دانشگاه که فردا میگم شوخیدم .سمانه

  بیاد داداشمم شاید میشه چی ببینم اوه .مهسا

 میام سپیده با منم بیا داداشت با تو خوب .سمانه

 میکنه درد دوروز تا داداشم چشم میاد وقتی نیار لطفا هیزتو اجیه اون نه نه .مهسا

  عادالنس؟؟؟ این آخه بیام تنها من نشد دیگه نه هههههه .سمانه

 بابا خوب .مهسا

  بشم تو فدای من ای .سمانه

 بشنوه زبونت از خدا آی .مهسا

 خونه بریم پاشو پاشو نداریا دل یکم تو اصال گمشو .سمانه

  کرد تموم زود خانم عجب چه .مهسا

 آهنگ لیک راه تو ماشین سمت رفتیم کردیم حساب هارو کیک و کاکائو شیر پول اینکه بعد
 زدم درو زنگ خونمون دره جلوی رسوند منو هم سمانه کردیم بازی مسخره و کردیمو گوش

  تو رفتم آوردم در کفشامو اینکه بعد شد باز ثانیه چند بعد در که

 خانواده کل بر سالم .مهسا

  خبر؟؟؟ چه سالم علیک .افشین
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 این چرا تو میکردن بوس لپشونو میپریدن دیدن می رو خواهراشون وقتی داداشا قبلنا .مهسا
  نمیکنی؟؟ کارو

  داداش بغل بیا برم خودم غروی غر ابجیه قربون آی .افشین

  کرد بوس لپمو و کرد بغلم اونم سمتش رفتم

  دانشگاه؟؟؟ گذشت خوش خبر؟؟؟ چه بفرمائید حاال خوب .افشین

  کجان؟؟؟ مامانینا راستی بلهههه .مهسا

 میاد زود خاله ی خونه رفته مامان .افشین

  میای؟؟؟ توهم سپیده و سمانه با رستوران بریم میخوایم فردا داداش راستی .مهسا

 میام فرشاد با منم اره  .افشین

  شیم راحت ما بمیره تو فضول دوست اون ای .مهسا

  داره؟؟؟؟ چیکار تو با بیچاره اون ااااااا .افشین

 کنم عوض لباسامو رفتم من نی مهم حاال میاد بدم ازش من خوب .مهسا

 بفرمائید .افشین

 رو ییها جزوه کردم عوض قرمز تنگ شلوار و مشکی سارافن یه با لباسامو و اتاقم تو رفتم
 پام مومشکی روفرشیای دمپایی اینکه بعد و خونم کتاب تو گذاشتم رو بودم نوشته که هم

  بیرون رفتم اتاقم از کردم

  اووووو .افشین

 شدی شور چشم هم تو زده چشمت سپیده اون بس از نزن چشم .مهسا

 شم گلم خواهر فدای من آی هههههه .افشین

  گشنمه خیلی من که آشپزخونه بریم بپر خوب نکنه خدا .مهسا

  کنی؟؟؟ درست میخوای چی خانم خوب .افشین

 کنم درست ماکارونی میخوام بریم بدو اممممم .مهسا

 داره خوردن خانم مهسا های ماکارونی به به .افشین
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 بیاد جوش ات بریزه آب کوچیک ی قابلمه تو گفتم افشین به آشپزخونه رفتیم دوتایی هم با
 عدب قابلمه تو ریختم اومد جوش آب اینکه بعد درآوردم، بستش تو از هارو ماکارانی خودمم

 چرخ مثل الزم مواد و قابلمه تو ریختمش بعد و کردم آبکش رو ماکارانی دقیقه8 حدود
 از مرفت بشه اماده غذا تا گذاشتم رو قابلمه دره بعد و .....و دیگ ته برای نون روغن، ،.کرده

 کنارش نشستم میبینه تلویزیون داره خوان افشین دیدم بیرون اشپزخونه

  کوشن؟؟؟؟ مامانینا پس .مهسا

  من گل خواهر دیگه میان بابا من توجیب .افشین

  دینگ دینگ

  مامانینا اینم بفرما .افشین

  فرشاده دیدم آیفون سمت رفتم

 مامانینان ایشون بله .مهسا

  مگه؟؟؟ کیه .افشین

 فضول .مهسا

  فرشاده؟؟؟ اااااا .افشین

  کوچیکمونه بزرگ مادر نه .مهسا

 تو اومد دقیقه چند بعد کردم باز رو  سالن دره رفتم بعد و شه باز در تا زدم رو دکمه

 خودم جیگر بر درود و سالم .فرشاد

 ندارم حال تو گمشو بیا .مهسا

  عزیزم؟؟؟ چرا ااااا .فرشاد

  گشنمه .مهسا

 رستوران بریم باهم بیا .فرشاد

  خونه تو بکشش فرشادو این بیا داداش .مهسا

 ههههههه .فرشاد و افشین

 .خودم داداش سالم .افشین
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  بده ما با که خواهرت این چطوری خوان افشین به .فرشاد

  فضولی؟؟؟؟ میدارم دوست .مهسا

  رستوران؟؟ بریم داداش فرشاد کنم غلط .فرشاد

 کرده درست ماکارونی مهسا نه .افشین

 بمونم باید حتما پس ااااااا .فرشاد

  پرو ببینم بیرون برو بیا .مهسا

  بیرون بنداز منو تونستی عمرن .فرشاد

 میز رس بنشینید برید پاشید خوب ماکارونی بخوری میذارم بخشندم خیلی من چون .مهسا
  بیارم غذا من

 چشمممممم .فرشاد و افشین

 و ریختم غذا بشقاب تو هرکدوممون ی اندازه به رفتم منم و میز پشت نشستن دوتا اون
  میز پشت نشستم خودمم و صاحبش جلوی گذاشتم

 بویی عجب به به .فرشاد

 شی تلپ اینجا هرروز نیای حاال خواهش .مهسا

 کنم فکر باید .فرشاد

 پارک ریمب گفتم پسرا شستیم و کردیم جمع باهم ظرفارو کردیم تموم غذاهامونو اینکه بعد 
 روش که یصورت خوشگل مانتوی یه اتاقم رفتم کردم مرتب یکم رو آشپزخونه اینکه بعد منم

 یفمک کردم پام قرمز تنگ شلوار یه و کردم سرم صورتی شال یه و پوشیدم بود قرمز گالی
 بیرون رفتم و دوشم رو انداختم

 فرشته هب میشن تبدیل دیو از برسن خودشون به دخترا وقتی میگن تویی مهسا اااااا .فرشاد
  ها توئه حکایت

  کنه بحث میخواد خودش نکنم بحث بااین میخوام من هی گمشو .مهسا

  ببخش خودت بزرگیه به شما .فرشاد

  باش بخشندم من چون .مهسا
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 شلوار و دسفی تیشرت یه فرشادم و بود پوشیده مشکی شلوار و سفید تیشرت یه افشین
 فرشاد ماشین تو نشستیم تایی کردسه  قفل خونرو دره افشین اینکه از بعد باهم  مشکی

 بعد یدخر  پفک و تخمه افشینم و  بوستان پارک سمت رفت فرشاد پشت منم جلو دوتا اون
 و شدیم پیاده همگی کرد پارک ماشینو فرشادم و کردیم پیدا پارک جای یه باالخره دقیقه چند

 نشستیم کاج درست زیر چمنا رو رفتیم

 و ردآو توپ ماشینش تو از رفت فرشاد بعد خوردیم پفک و چیپس و زدیم حرف باهم کلی
 رشادف و ماشین تو نشستیم کردن بازی دوساعت بعد وسطی و کردیم بازی والیبال باهم

 و خونمون در جلوی رسیدیم ساعت نیم بعد درآوردیم بازی دلقک کلی ماهم گذاشت آهنگ
  شدیم پیاده ماشین از

 دارم کار باال بیام نمیتونم من .فرشاد

  هوووووو بودم نشنیده تر کننده خوشحال این از خبر جون اخ ووواااای .مهسا

  بگیرم تورو حال جور یه فردا من وایسا خوشحالی که .فرشاد

 خندید اونم و بهش کردم درازی زبون وبعد تونستی .مهسا

  اخلد رفتیم کفشامون اوردن در بعد کرد باز باکلیدش درو افشین و کردیم خدافظی باهم

  سالم .مامان

  خودم عشق سالم به .مهسا

 جون مامان سالم .افشین

  بودید؟؟؟ کجا .مامان

 پارک بودیم رفته فرشاد با .مهسا

  من؟؟؟ بدون خانم گذشت خوش .مامان

  کلی اوه .مهسا

 دراز زبون ببینم اوایس .مامان

  میومد دل اشکم داشت دیگه که جوری داد قلقلکم کلی و جلوم اومد مامانم

  کردم بیجا من بابا .مهسا

  خبر؟؟ چه پسرم خوب شد حاال اهان .مامان
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 سالمتی .مهسا

  بودم؟؟؟؟ تو با .مامان

 گفتم جاش من دیگه سالمتی میگفت اینم خوب .مهسا

  کردید؟؟ چیکار خاله ی خونه خبر چه شما عزیزم سالمتی مامان وللش .افشین

 به هرچی که خانمم این اونجا رفتم منم بود اومده خالت دختر گلم پسر هیچی .مامان
 نمیده جواب میزنم زنگ گوشیش

 ندیدم اااا .مهسا

 دیگه وقتا اینجور واسه خریدیم خریدیم؟؟؟؟ واست چی واسه رو گوشی پس .مامان

  مامی نباشه غمت .مهسا

  بود زده زنگ سمانه راستی دراز زبون ای .مامان

 نی مهم وللش .مهسا

  داره کارت شاید نیست مهم چیو چی اااا .مامان

 یگمم منم خبر چه میگه اونم باشه میگم منم فردارو نره یادت بگه میخواد چیه کارش .مهسا
  ....بازم سالمتی

 بخورید شامتونو برید ها میزنه حرف صبح تا کنی ولش رفت سرم اه .مامان

 چی بابا پس .مهسا

  اصفهان رفته .مامان

  اوکی .مهسا

 کردم روشن رو گوشیم و کردم عوض همرنگش شلوار و زرد تاپ بایه لباسامو اتاقم تو رفتم
 عدب و گرفتم رو سمانه ی شماره زدن زنگ و پیام بهم فضول فرشاد و سمانه و مامانم دیدم

  داد جواب بوق تا سه

 ها .سمانه

 مودب سالم علیک .مهسا

 چی تو خوبم تویی ااااا .سمانه
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  داشتی؟؟ کار عالی .مهسا

  فردارو نره یادت اره  .سمانه

 بای شام برم من اوکی .مهسا

 بای بای .سمانه

 بود گوشتآب غذا بود نشسته چپم سمت مامانمم نشستم افشین روبروی آشپزخونه تو رفتم
 فتمر  شویی ظرف رو گذاشتم ظرفامو اینکه بعد و خوردم تهشو تا آبگوشت عاشق که منم
 وقت یچه حسابی و درست چیز این انگار نه دیدم کردم پایین و بال کاناالرو و تلویزیون پای

 یه بعد و اتاقم تو رفتم و زدم مسواک دندونامو عملیات انجام بعد و دستشویی تو رفتم نداره
 خوابیدم راحت و گرفتم بلند بخیر شب

  مهسا دیگه پاشو .مامان

  میکنه درد جام همه کوفتم خستم بخوابم بذار کن ولم مامان آی .مهسا

  ی؟؟؟ا خسته که کندی کوه کوه رفتی پارک بری اینکه جای به دیروز مگه ببخشیدا .مامان

  میکنه درد هام پا کردیم بازی بس از نبود اونم از بدتر هی .مهسا

 پاشو پاشو نی حالیم چیزا این من .مامان

 من وقت سر بیا بعد کن بیدار و افشین برو اول جان مامان هووووف .مهسا

  خوابیدی گرفتی ها نعش این عین توچی میخوره صبحانه داره افشین .مامان

  بگذر ما خیر از و بیا ندارم دانشگاه امروز من مامان .مهسا

  پاشوووووو عمرن .مامان

 شدم بلند سریع کشید سرم که دادی با

  قربونت میکشی داد چرا چشم چشم .مهسا

 بخور صبحونتو برو پاشو که نمیذاری اعصاب  .مامان

  چشمممم .مهسا
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.w رفتم و شدم بلند تختم از  sعدب اتاقم تو دوباره رفتم و شستم صورتمو عملیات اتمام بعد و 
 منم ریختمی چای واسم داشت مامان آشپزخونه تو رفتم بستنش و موهام کردن نه شو

 میخورد صبحونشو داشت که افشین کنار نشستم

  بخیر صبح سالم .مهسا

  شدی بلند عجب چه سالم .افشین

 خالت ی خونه میرم دارم من بخور مهسا بیا .مامان

  اونجایی؟؟؟ هرروز خبره چه مامان .مهسا

  کمک میرم دارم منم بده ناهار امروز قراره خالت .مامان

 بای بگذره خوش اااااا .مهسا

 یاریم تشریف هم جنابعالی خوردی صبحونتو اینکه بعد تنبل ی دختره کردی فکر .مامان
  کمک واسه

 نههههه .مهسا

 بریم بخور زود حاال ارهههههه .مامان

 چشم اوکی .مهسا

 تلفن با داره و صندلی رو نشسته مامان دیدم بیرون رفتم و خوردم صبحونمو اروم اروم
 لباس یه و اتاقم تو رفتم منم شم آماده برم که کرد اشاره ابرو و چشم با منم به میزنه حرف
 بعد پوشمب بیارم در مانتومو اونجا رفتیم وقتی تا پوشیدم داشت گل روش که فسفری سبز

 صورتی رژ هی آیینه جلوی رفتم و پوشیدم سفید شلوار و صورتی خوشگل مجلسی مانتوی یه
  بیرون تمرف کیفم تو انداختم رو گوشیم اینکه بعد کردم سرم مو شال و مالیدم کرم و کمرنگ

  بریم؟؟ .مامان

  نمیاد؟؟؟؟ افشین .مهسا

 میان باهم بابات و افشین .مامان

 بریم طور این که اهان .مهسا

 رایب) گذاشتم رو پاشایی مرتضی عشقه اسمش آهنگ منم و شدیم من لکسوز سوار باهم
 ( صلوات روحش شادی
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 انگاری ندیده چشمم که اونی مثل ......رسیده راه از دوباره یکی .......جدیده حس یه این
 یه تنهایی شب امتداد تو زد قدم اروم ساده و صاف که یکی ....افریده من واسه خدا اونو

 اسمش دیوونه دله میریزه  .......اراده بی میلرزه قلبم نیست خودم دست ......جاده
 منو اگه .....عشقه اسمش میمونه همیشه .......عشقه اسمش نمیدونه کسی ......عشقه
 اسمش اخه  کنارم میاد  ......عشقه اسمش نمیذارم تنهاش ......عشقه اسمش ندزدن
  عشقه

 رفتیم مامانم با و شدم پیاده کردم خاموش ماشینمو اینکه بعد رسیدیم ربع یک حدود بعد و
 هبزرگ ما عین هم خونشون حیاط شد باز در ثانیه چند بعد زد زنگو مامانم و درشون سمت

 فتیمر  ماهم بود وایساده در جلوی خالم ماست از تر کوچیک باغچشون که تفاوت این با ولی
 شروع و داد دست مامانم با طرفش

  من کردن ماچ به کرد 

  خوبی؟؟؟ گلم عروس سالم .خالم

  هست؟؟؟ عروستونم جون اخ وای .مهسا

 تویی که عروسم .خالم

  سیاه سال صد .مهسا

  تو بریم بیاید کنید ول حاال .مامان

  بفرمائید  .خالم

 یدونه خالم این

 ماشالله ماشالله و سالشه02 و پرهامه اسمش که داره پسر 

 عروس تو که من به داده گیر خالمم این میرن باال کولش سرو از دارن دختراش دوست 
 واسه مجنونه یپا خودش بگه بهش اینکه بدونه پسرش که نمیدونه خودش ولی منی

  سلطنتیشون مبالی رو نشستیم مامانم با و و داخل رفتیم باهم واال خودش

  اومدید خوش سالم .پرهام

  خوبی؟؟؟ عزیزم سالم .مامان

  خانم مهسا سالم مرسی .پرهام

  سالم .مهسا
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  خوبی؟؟؟ .پرهام

  کنم؟؟؟ عوض لباسامو باید کجا نیستم بدکی هی .مهسا

 بیا بامن .پرهام

 با ونچ کردم پاک رژمم و درآوردم مانتومو سریع منم مهمان اتاق تو باال ی طبقه رفتیم باهم
 یرونب رفتم و کردم تا مانتومو میشه زایه خیلی نظرم به صورتی رژ فسفری سبز لباس

  در کنار بود وایساده پرهامم

  شدی خوشگل چه .پرهام

  جدیدت؟؟؟ دخترای دوست از خبر چه .مهسا

  کنار گذاشتم کارارو این وقته خیلی من .پرهام

 پیچن من پای و پر به لطفا ولی عالیه که باشه اینطوری اگه ولی قدیمی حرفای بازم .مهسا
  بار هزار این نیستم عروسش من بگو هم خاله به ندارم تو به ای عالقه هیچ من چون

  میاد؟؟؟ بدت من از که چمه من مگه .پرهام

 اخالقت این از من که داری دختر دوست کلی هم پرویی هم تو نیست چت تو .مهسا
 یافهق اون بخاطر متنفره ازش خاله ولی برات میمیره که جونمم دایی دختر اون بعد متنفرم

  بسوزم؟؟؟ قیافش اون بخاطر باید من حاال  !!!!چالغوزش ی

  نمیشم پرو بعدم به این از چشم باش کردم ترک اخالقمو اون من خدا به .پرهام

  میگما  رکم من چون حاال متنفرم تو از کال من بابا بینیم برو .مهسا

  خوب .پرهام

   میترکید داشت دیگه سرم واقعا چون پایین رفتم ها پله از سریع

  خودم عشق سالم وای .مهسا

  خوبی؟ عزیزم سالم .افشین

  عالی .مهسا

  دارم سوپرایز واست .افشین

  کو؟؟؟ جون اخ ااا .مهسا
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 بیرون بیا .افشین

 سوپرایزتون این و شما این سالم با .فرشاد

  بهتره نکنی سوپرایز دیگه نظرم به داداش افشین اینه؟؟؟ اه اه .مهسا

 خخخخخ .افشین

 گلی این به سوپرایز .فرشاد

  خیلی اره .مهسا

  پشتت؟؟؟ کیه اون .فرشاد

 پشتم وایساده پرهام دیدم برگشتم

 سالم .پرهام

  چطوری؟؟؟؟ سالم به .افشین

 خوشی خوبی شازده به .فرشاد

 متشکر .پرهام

 هست کی شازده این حاال .فرشاد

  نمیشناسی؟؟؟ خالمو پسر پرهام ولی دوستی افشین با سال همه این تو .مهسا

 اینه میگن پرهام پرهام ااااا .فرشاد

  شه؟؟؟ ظاهر جلوت چیزی ای فرشته میخوای پ ن پ .مهسا

 میترسم فرشته از من نکنه خدا خخخخخ .فرشاد

 لیو مینویسن بد کار واست تا هزار روز یه تو هات فرشته بترسی بایدم دیگه اره .مهسا
 نداری خوب کار هم یدونه

  دارم خوب کار بیشتر تو از من اتفاقا .فرشاد

  شو ساکت فرشاد .مهسا

  ناهار بیاید ها بچه .خالم

  بغلش پریدم خالم شوهر کنار نشسته بابام دیدم آشپزخونه تو رفتیم باهم
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  گلم دختر سالم .بابا

  خوبی؟؟؟ چطوری عزیزم بابای سالم .مهسا

  جان؟؟ فرشاد چطوری شدم بهترم تورودیدم .بابا

 عالی آقا علی شما چاکر .فرشاد

  میکنه سیاه واسمون روزگارو وگرنه باشه عالی این نکنه خدا .مهسا

  خخخخخ  .فرشاد

  خاله شوهر سالم .مهسا

  گلم؟؟؟ خوبی سالم .خالم شوهر

  عالی فوق .مهسا

  باشی عالی تو نکنه خدا .فرشاد

  کرده خدا دیگه .مهسا

 کنار رهاممپ بود نشسته فرشاد راستم سمت و افشین چپم سمت میز پشت نشستیم همگی
 نکهای بعد خداروشکر نمیپیچه پام و پر به دیگه کرده اثر روش حرفم خداروشکر افشین

 کهاین بعد و کردم خشک ظرفارو و خالمینا کمک آشپزخونه تو موندم من خوردیم ناهارمونو
  نشستم فرشاد و افشین کنار سالن تو رفتم شد تموم کارم

  رستوران میری دوستت با امروز .فرشاد

  اره .مهسا

  هستما منم .فرشاد

  پیش روز چند بود ذکروخیرت میدونم اره .مهسا

  هست؟؟؟ جا همه خیرم و ذکر چرا من ااااا .فرشاد

 نحسی بس از چمدونم .مهسا

  میپری من به هی توهم بابا برو .فرشاد

  میکنید بحث چقدر بسه اه .افشین

  دانشگاه؟؟؟ از خبر چه ببینم بگو مهسا کنیمنمی بحث دیگه اوکی .فرشاد
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  خبر؟؟؟ چه تو میرسونه سالم .مهسا

 من دونینمی تو مگه نمیگم مودبم االن چون ولی تو خاک بگم بهت االن باید اینکه با .فرشاد
  شده؟؟؟ تموم درسم ساله0

  چیه؟؟؟ کارت االن ااااا .مهسا

 کارم همون منم چیکارست؟؟؟ داداشت نوچ نوچ .فرشاد

  افرین افرین مهندسی توهم ااااا .مهسا

  فدامدا .فرشاد

 لیک توراهم خونه بریم که شدیم بلند ساعت یک بعد کردیم میل هم ما آورد میوه خالمم
 شدم مخود ماشین سوار ومن نکردیم قبول ما ولی تعارفا این از بمونیدو که کرد تعارف خالم

  بابام ماشین سوار بابام و مامان افشین، ماشین سوار افشین و فرشاد و

 بریم بیان فرشاد با8 ساعت دادم پیام افشینم به و اینا سمانه ی خونه سمت رفتم همونجا از
 رفتم و شدم پیاده ماشین از و خونشون دره جلوی رسیدم ربع یک حدود بعد رستوران

 میک ما از اینا سمانه حیاط شدم خونه داخل شد باز دقیقه چند بعد در و زدم زنگ در سمت
 کنن تر کوچیک یکم حیاطتشونو شدن مجبور پارکینگشون بخاطر اونا چون تره کوچیک

  بیرون اومد سمانه

  خوبی؟؟؟ سالم .سمانه

  مرسی سالم .مهسا

 پسرای کل مطمئنن چون نیام من بگو االن از که بیای تیپ این با میخوای اگه .سمانه
  تیپت این با میکنی بدبخت رستورانو

  میادا فرشادم راستی هم شمارو تیپ میبینیم حاال نخیر .مهسا

 تیح میاد اونم دربیاره حرصتو اینکه واسه بری تو هرجا اول از بود مشخص که این .سمانه
  دنیا ور اون بری اگه

 این من بخت بد شانس حاال عاطفی هم داره روانی مشکل هم اون کنیم چه هی .مهسا
  توروخدا میبینی شه دوست داداشم با بیاد دیوونه همین که بوده

 میشه آماده داره توئه هم سپیده تو بریم بیا وللش حاال .سمانه

 ته2 االن بیان8 ساعت گفتم من االن از آخه داری؟؟؟ تو خواهره اینم خدا ای .مهسا
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  کرد نمیشه کاریش میشناسی که رو سپیده دیگه .سمانه

 انقدر کردمنمی فکر دیگه ولی میشناسمش بیشتر هم تو از که شناختن نظره از اره .مهسا
  باشه چل و خل

 یه مه سمانه و من میزد الک ناخوناشو داشت و مبل رو بود نشسته سپیده تو رفتیم باهم
 زمین افتاد الکش ی فرچه که کشیدیم بنفش فرا جیغ

  شد چی ببین اه .سپیده

  کن پاکش بیار دستمال برو پاشو سرمون فدا .مهسا

  جیگر؟؟ خوبی سالم ااااا .سپیده

  نیستم بیش بدکی هی .مهسا

 بدم سکته پسرارو ی همه تو عین که بپوشم چی ببین اتاقم بریم بیا .سمانه

  بعیده من خواهر از اوووو .سپیده

 ایهج اینکه میشه خل کم کم اونم باشه داشته سپیده مثل خواهری آدم وقتی دیگه .مهسا
  نداره تعجب

  خلم؟ من اااا .سپیده

  گل گفتم من نه .مهسا

 اهان .سپیده

 واسش زرشکی شال و مشکی شلوار با زرشکی مانتوی یه من و سمانه اتاق رفتیم باهم
 وضع لباساشو اون اینکه حین در منم لباساش پوشیدنه به کرد شروع اونم کردم انتخاب
  میخوردم داشتم مخشو میکرد

  پرهام از میاد بدم انقدر گفتم می داشتم اره .مهسا

  بزنم رژی چه بگو پاشو تو میزنی حرف چقدر بسه بابا .سمانه

 نبز سیاهو رژ همون ناراحتی اگه حاال سواله اینم بزن رو زرشکیه همون چمدونم من .مهسا
 که میشی هیوالیی چه نمیدونی

  ذهر .سمانه
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  تنت تو شه گوشت جونت نوش .مهسا

  شد؟؟ خوب مرض .سمانه

  شم خودم ی سلیقه قربون اوالال .مهسا

  میری؟؟؟ سلیقت قربون داری تو خوبم میگم من .سمانه

  تحملی قابل شدی خوب بره بدنش اعضای ی همه قربون همیشه باید آدم خوب اااا .مهسا

  میکنی لب به جون آدمو بزنی حرف یه بخوای تو .سمانه

  تق تق

  دختراست جمعه جمع بابا تو بیا .مهسا

 دخترا بریم؟؟؟ .سپیده

  اومدن؟؟؟؟؟ مگه .مهسا

  بریم بیاید اره .سپیده

 بریم .سمانه

  یندار  سلیقه ذره یه نوچ نوچ میره داره همینطوری پس چی کیف ببینم وایسا هو .مهسا

  بریم بیا باشه باشه .سمانه

 ونملباسش دیوار به بودن داده تیکه افشین و فرشاد بیرون رفتیم باهم و گرفت دستمو
  بودن پوشیده خالمینا خونه تو که بود همونایی

  بریم؟؟ سالم .افشین

  بله بخواد خدا اگه .مهسا

  چطوری مهسا به .فرشاد

  میپرسی؟؟؟ منو حال تو امروز بار چند .مهسا

 باشه جویا اطرافیانش حال از همیشه باید ادم که خوبه .فرشاد

  افرین افرین .مهسا
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 فرشاد ولی بره اونا با تا زد زور خیلی هم سپیده شدن افشین ماشین سوار فرشاد و افشین
  من که ایو مریم رستوران جلوی رسیدیم ساعت نیم بعد پسرا با پسرا دخترا با دخترا گفت
 نفره6 میز یه پشت داخل رفتیم و شدیم پیاده هم با دارم دوست رستورانو این چقدر

 و داد سفارش فسنجون لوسه یکم چون سپیده دادیم سفارش جوجه همگی و نشستیم
  دادن سفارش پرورده زیتون هم سمانه فرشادو و افشین و ساالد نوشابه، هممون

  بشورم دستامو برم من بای ها بچه .مهسا

  بیام منم کن صبر .سمانه

.w رفتیم باهم  sیدیمد بیرون اومدیم وقتی کردیم پرنگ رژمونو یکمم و شستیم ودستامونو 
.wسمت میره داره( دانشگاه های بچه از یکی) سپهر  sبا اونم و کردیم سالم بهش مردونه 

 اون افریده چی واسه اینو زبونه خدا نمیدونم من فرهنگ بی ادب بی داد جوابمونو سر
  نشسته دختر دوتا کنار مرتضی دیدم بیرون اومدیم وقتی پس کو چالغوزش دوست

  رمانتیک چه اونجارو .مهسا

  اینکارن اینا فهمیدم اول همون که من .سمانه

  من دارم دوستی عجب .مهسا

  آوردن غذامونو جامون سر بشینیم بریم بیا چی پس .سمانه

 نارک من صندلی رو نشسته و کرده عوض جاشو سپیده دیدم میزمون سمت رفتیم وقتی
  افشین

  عزیزم؟؟؟ راحتی .مهسا

  داره فرقی چه من جای سر بشین برو خوب .سپیده

 اشوپ حاال اینور اومدی کنی بازی هیز نتونستی اونجا که اینه چیه فرقش میدونی .مهسا
  سرجات بشین

 کردم شروع خودمو صندلی رو نشستم منم جاش سر نشست و شد بلند حرصی ی قیافه با
 تا نرفت فرشاد و افشین خوردیم غذاهامونو هممون اینکه بعد عالی که واقعا غذام خوردن به

 دچن بعد هم دوتا اون رستوران کنار سبز فضای تو رفتیم ماهم کنن حساب غذاهارو پول
  نیمکتا رو نشستیم بیرون اومدن دقیقه

  ؟؟ فعال اینجا بمونیم یا خونه بریم .مهسا
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  بعد بمونیم یکم .سمانه

  رسیدی نتیجه این به کردی فکر چقدر عزیزم .مهسا

 بگم بهت تا وایسا .سمانه

 ببرم در به سالم جان دوسر دیو این از اینکه برای منم دویدن به کرد شروع و شد بلند بعد
 یهو میدویدیم که همینطوری میخندیدن بهمون داشتن هم ها بچه دویدن به کردم شروع
 رموس وقتی ولی بود دیوار کنن سرم به خاک یا بود شخص بود درخت نمیدونم یه به خوردم
  شدم سیخ جام سر باال آوردم

  کجاست؟؟؟ حواست .مرتضی

 ببخشید .مهسا

  کن باز بیشتر چشماتو بعد به این از .مرتضی

  نکنم؟؟؟ اگر و .مهسا

  میاد خودت سره بال .مرتضی

  میکنم فکر روش زدی بهم حرفو این که مرسی  .مهسا

  .کوچولو من برم روتو .مرتضی

  دارید ای پیشرفته دهاد عجب کوچولو میگن سالشه00 که کسی به شما دهاد تو  .مهسا

  میشی پرو داری دیگه .مرتضی

 کنی کار چی میخوای چی که خوب .مهسا

 بگیرم حالتو میخوای .مرتضی

 فتادا در مهسا با هرکی چون کنم فکر روش بزنی میخواستی حرفیرو اینکه قبل ههه .مهسا
  افتاد ور

 میبینیم .مرتضی

 ببین .مهسا

 دیگه بسه اااا .سمانه
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 که ایشون میکنی بزرگش خیلی داری دیگه تو مرتضی بود کوچولو پرتی حواس یه بابا .سپهر
  گردن خواهی معذرت

  ببرش مغز دکتر نیست کم عقل دوستت این فهم چیز آدمه قربون .مهسا

  بفهم دهنتو حرف میشی پرو داری دیگه .مرتضی

  مرتضی شده چی .آوا

 ظاهر لومج ایکبیری موجودا یه چون برنمیگشتم کاش ای که صدا سمت به برگشتیم همگی
 شدهن تو بود انداخته هم آدامس یه و داشت فرم بد و غلیظ آرایش یه که الت دختر یه شد

 زمقرم ساپورت یه و تنگ کوتاه خیلی مانتوی یه میجوییدش تمام ادبی بی با داشت و
 دست موکرد نگاه دوتا اون به پوزخند یه با میخورد بهم حالم داشت کم کم دیگه بود پوشیده
  ها بچه سمت رفتیم و گرفتم رو سمانه

 نگیم ها بچه به دوتا این ی درباره چیزی بهتره .سمانه

 این از میگه و میکنه دعوام افشین فوقش برنمیاد دستشون از  کاری بدوننم موافقم .مهسا
 همین کن جمع بیشتر حواستو بعد به

 نگیم بهشون چیزی فعال بهتره ولی اره .سمانه

  خوردن می بستنی داشتن که ها بچه سمت رسیدیم

 کجایید دوساعته .افشین

  خودتونین خر که میکردید بازی دنبال وقت همه این داشتید که نگید .فرشاد

.w رفتیم افتادم راه تو بابا خوب .مهسا  sشد دیر دیگه بتکونیم خاکاشو یکم که  

 میاد خوابم من خونه بریم پاشید نشده هیچی خداروشکر دیگه خوب .فرشاد

  بریم .سپیده و افشین و مهسا و سمانه

 راه تو رفتن باهم هم دوتا اون کردم سوار رو سمانه و سپیده من که اول همون مثل دوباره
  اینا سمانه دره جلوی رسیدیم وقتی درآوردیم بازی دلقک و گذاشتم آهنگ کلی

  دانشگاهو نره یادت فردا .سمانه

  باش اماده8 ساعت فردا هست حواسم نه .مهسا

  میریم من ماشین با ولی هستم که امادشو .سمانه
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  کن رحم من جان نه .مهسا

 میبینمت فردا عمرن .سمانه

 خوش شب خدافظ .مهسا

  بخیر شب .سمانه

 وگرنه نداشت کاری کسی به کسی بود شلوغ خیابونا خداروشکر خونه رسیدم ربع یک بعد
  سالن داخل رفتم کردمو پارک پارکینگ تو ماشینو بودم بدبخت من

 سالم .مهسا

  دوساعت؟؟؟؟ کجایی  خلم دختر سالم .مامان

  نمیشه باورم که من نمیدونید بگید میخواید یعنی .مهسا

 گذشت خوش خبر چه رستوران بودید رفته بابا خوب .مامان

  کوش افشین خیلی اره .مهسا

 نجااو میمونه افشین کنن کار نقشه یه رو دوتایی قراره امشب فرشاد ی خونه رفت .مامان

 نمیخوره آب چیزی اینا از افتاده دلم به که من .مهسا

 باهوشی این به پسرم اتفاقا .مامان

  کنارشو خلی یکمم بله بله .مهسا

 میزنمتا میام بخواب بگیر برو .مامان

 چشم چشم ههههه .مهسا

 برگشتم دوباره و کردم عوض ستش شلوار و مشکی خواب لباس یه با لباسامو اتاقمو تو رفتم
.w سمت رفتم کردمو عوض جهتمو ولی سالن به  sبخیر شب مامانم و بابا به کارام انجام بعد 

 خواب به سردرگمی هیچ بدون کردمو تنظیم2 ساعت رو گوشیمم ساعت اتاقم تو رفتم گفتم
 رفتم
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 ممحک کردمو خاموشش و گرفتم تمام تفاوتی بی با منم شد بلند گوشیم االرم صدای
 دایص با اتاقم در که خوابیدم گرفتم دوباره تمام آرامش با و تختم کنار میز رو کوبیدمش
  در به خورد افتضاحی

 وجودیم چه تو چی تو میشن بلند بلندی صدای همچین با قطبی خرسای دیگه پاشو .مامان
  هستی

 لطفا بیرون برو کن ول مامان .مهسا

  دانشگاه برو پاشو( میگفت اینارو کجی دهن با) بیرون برو کن ول چیو چی .مامان

  کشید جیغ مامانم که جوری شدم بلند تختم از سریع

  دیگه کی تو علی یا .مامان

  گلت دختر دیگه مهسام وااا .مهسا

  کن شونه موهاتو برو پاشو ایه قیافه چه این ترسیدم تویی .مامان

  بفرمائید شما چشم .مهسا

 طوریاین کسی حاال تا که سراغت میام یجوری یعنی بکپی بگیری باز بیرون برم .مامان
 فهمیدی سراغت باشه نیومده

 قبولت نیومده خودم بجان بده هم کماندو تسته یه شما مامان فهمیدم جورم چه اوه .مهسا
 میکنن

 میاد بهم یعنی واقعا .مامان

  پیشونیم به زدم دستم با

 میشه شروع کالس االن شما بیرون برو حلقم تو سقفت به اعتماد جون مامن .مهسا

 بابا خوب ایییش .مامان

 عین موهام شدم بد چقدر وااای کردم نگاه ایینه تو خودم به و ارایشم میز سمت رفتم
 و کیمش خوشگل موهای کردن شونه به کردم شروع میزو پشت نشستم بود شده جنگلیا

 بود آرزوشون فامیل کل و  بود دورنگه و داشت فرق خانوادمون کل با من  موهای ایم قهوه
 مامانم دیدم بیرون اتاقم از رفتم بستم کش با موهامو اینکه بعد داشتن منو موهای رنگ که

 که دمکشی بلند جیغ یه همیشگیم عادت طبق میزنه الک ناخوناشو داره و مبل رو نشسته
  زد جیغ خودشم و افتاد دستش از الکش ی فرچه
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 ههههه .مهسا

  دختر دلت تو مگه داری کرم ترکید ذهرم مرض .مامان

  ....سکوت احساس، آرامش، عشق، دنیا یه دلم تو من چیه کرم جون مامان نه .مهسا

 چای واست خوری غذا میز صندلی رو بشین برو بابا خوب کردی شروع باز اهه .مامان
  بریزم

  چشمممم .مهسا

 آورد و ریخت چای واسم دقیقه چند بعد مامانمم و صندلی رو نشستم و آشپزخونه تو رفتم
  جلوم گذاشت

  شد2332 ساعت بخور .مامان

  دنبالم میاد االن سمانه عالم خاک وای .مهسا

  مقنه و مشکی دمپای شلوار و مشکی مانتوی یه و اتاقم تو رفتم و خوردم صبجونمو سریع
 بعد و مالیدم کرم صورتم به و آیینه جلوی رفتم و ریختم یوری موهامم و کردم سرم مشکی

  بیرون اتاقم از رفتم برداشتم مشکیمو ی کوله اینکه

  بای .مهسا

  باش خودت مراقب خدافظ .مامان

  چشم .مهسا

 ذره یجلو سمانه ماشینه دیدم و بیرون رفتم کردم پاک مشکیمو هانی کتونی اینکه بعد
 کردم باز ماشینشو دره و جلو رفتم خونمونه

 شد دیر بدو سالم وای .مهسا

 کنم سوار عروس اومدم اشتباهی کنم فکر باز .سمانه

  بریم کن روشن اهه .مهسا

 چون شدیم پیاده سریع و رسیدیم دقیقه02 بعد دانشگاه سمت رفت با و کرد روشن ماشینو
 تیمنشس و کالسمون داخل رفتیم بدو بدو بود نمونده کالسمون شروع تا دقیقه2 از بیشتر

  صندلی دوتا رو

 نفسم وای .مهسا
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  بیا خودت ماشین با نمیام تو دنبال دیگه من .سمانه

 چشم وقتی تو اومدن سپهرم و مرتضی و شد باز در میزد حرف سمانه که همینطوری
 وسرم دوباره و زدم پوزخند یه بهش و افتادم دیشب یاد دوباره افتاد چشمم به  مرتضی

  سمانه سمت  چرخوندم

  دانشگاه بیای من بدون میتونی مگه تو .مهسا

  ....ن پ .سمانه

  دیمش بلند همه و تو اومد استاد و شد باز کالس در بازم کنه تموم شو حرف میخواست وقتی

  بفرمائید .استاد

 و دندا درس به کرد شروع استادم و میز رو گذاشتیم گرافیکمونو کتاب و نشستیم همه
  میکردیم برداری نکته حرفاش از توک و تک ماهم

 کردن جمع به کردیم شروع هم ما و شد تموم استاد دادن درس باالخره ساعت چند بعد
  وسایلمون

  خرید؟؟ بریم امروز میای میگما .سمانه

  بریم خرید واسه زده لک دلم چقدر نمیدونی وای .مهسا

 تو سادهوای فرشاد دیدم که بیرون کالس از رفتیم دوشمون رو انداختیم کولمونو اینکه بعد
 سمتمون اومد باز نیش با شدو من متوجه اونم که کردم نگاه بهش گرد چشمای با سالن

 خانما خوبید چطورید درود و سالم .فرشاد

  میکنی؟؟؟ غلتی چه اینجا تو سالم .مهسا

  باشی نشده منحرف ببینم اومدم خوب ادب بی ای .فرشاد

  نظر چه از .مهسا

 همونا هوا این دارن پسر دوست که دخترهایی مثل .فرشاد

  بریم باید داریم کار ما زدی حرف زیادی دیگه توام عین من مگه .مهسا

 بیام باهاتون منم وایسا ادب بی .فرشاد

 بخریم لباس بریم میخوایم ما فرشاد اقا نه .سمانه
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 باهاتون میومدم وگرنه متنفرم دخترا کردنه خرید از که حیف .فرشاد

  متنفری ما کردنه خرید از میکنی غلط تو .سمانه .مهسا

 بابا اون به این از دوباره مغازه اون به مغازه این از هی که خرید نمیرید شما آخه .فرشاد
  که پاساژو کل نه بگردید رو مغازه دوتا فوقش فوق

  دادی که نظری از متشکر .مهسا

  نمیکنیم فکر روش اصال ما ولی .سمانه

 قدش بزن .مهسا

  عشقی الیکو بزن .سمانه

 میارید در که هستش اداهایی چه این گمشید .فرشاد

  دیگه برو ماشینت تو بتمرگ برو خردی مخمونو .فرشاد اهه .مهسا

 یکیش ای باشه گشاد یکیش یا نشه پیدا واستون لباسی هیچ ایشالله اوکی اوکی .فرشاد
 ( میگفت دخترا مثل اینارو) تنگ

  هههههه .سمانه و مهسا

 هست چی همه ما سایز اتفاقا .سمانه

 فوووووووت محمد الی و محمد علی صلی هم الله نیست دیگه فووووووت .فرشاد

  ههههه .سمانه و.مهسا

  بکن میخواد دلت هرکاری محرومی خدا درگاه از تو .مهسا

  محرومم؟؟؟ مثال چرا .فرشاد

 میزنی گول بد کارای انجام برای منو هم تو زیرا .مهسا

  اونجارو مهسا .سمانه

 ثلم ماهم میکنن نگاه ما به دارن همینطور سپهرم و پوزخند یه با مرتضی دیدم برگشتم
 یمبرگشت دوباره کردن نگا بهمون تعجب با هم اونا و زدیم جانانه پوزخنددددد یه خودشون

 ینجاا بیاید بدویید پیس پیس صدای که بریم خواستیم نیست دیدیم که فرشاد سمت
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 اون که دنخندی به کردیم شروع شده قایم ماشین یه پشت فرشاد دیدیم برگشتیم شنیدیم
 سمتمون اومد اخم با

  تو سر رو بریزن خاکه هرچی ایشالله مهسا یعنی .فرشاد

  چرا وااا .مهسا

  نمیشناسی؟؟؟ اینو .فرشاد

  دوتارو؟؟؟؟ اون کدومو .مهسا

 رو مرتضی نخیر .فرشاد

 هست همکالسمونم ای، حرفه باز دختر یه اره .مهسا

 نمک فکر که هستش ای هفته چند تازه داره پول چقدر این میدونی سرت تو خاااااک .فرشاد
 ایران اومدن

  میدونی؟؟؟؟ کجا از شما ببخشیدا .مهسا

  خارج؟؟ رفتیم تفریح برای افشین با یادته بگم واست وایسا .فرشاد

 خوب .مهسا

 بابای اب بابات بعدشم شد دوست افشین  مرتضی،، این با اونجا رفتیم مرض و خوب .فرشاد
 هستن صمیمی دوست خوان مرتضی

 نههههههه .مهسا

 مثل یول میکردن کار مهندسی شرکت تویه باهم اول ایشون بابای و بابات بلهههههه .شادفر 
 ولی کنن ساز و ساخت اونجا هم یکمی تا خارج برن میخوان خوان مرتضی بابای اینکه
 اباتب مدرک کرد تموم خارج تو دانشگاهشو باباتم چون که میدونی نمیکنه قبول بابات
 میکنن قبولش بره هرجا یعنی داره ارزش خیلی

  متنفرم داده  قورت عصا یه که غد آقای این از من اصال چه ما به خوب .مهسا

 ونما با منم ی رابطه کم کم ولی میومد بدم ازش دیدمش خارج تو وقتی اوالش منم .فرشاد
  شد بهتر

  متنفرم ازش کال من نههههه .مهسا
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 چقدر واااااای ببینه سال همه این بعد صمیمیشو دوست بابات کن فرض وای .فرشاد
 بدم بابات به جیگرو خبره این رفتم من بشه خوشحال

 میمیموص دوست این کجا از من نمیگه بعد گفتی بابام به رفتی گیرم  کن، صبر هو .مهسا
  کنم؟؟ پیدا

 پیشونیش به زد دستش با یدونه

  کنم پیدا رو مرتضی این میتونم ببینم برم میگیا راست .فرشاد

  ها اه اه دوستن ما با خانوادشم حاال میاد خوشم ازش خیلی نکنی پیداش ایشالله .مهسا

 و مشدی ماشین سوار هم سمانه و من دوتا اون دنبال رفت و شد رد کنارمون از سریع فرشاد
 های لباس که سمانه خاله ی مغازه رفتیم معمول طبق رسیدیم وقتی پاساژ سمت رفتیم

 روعش ماهم کرد پرسی احوال و سالم ما با محترمانه خیلی شدیم وارد وقتی داشت مجلسی
 ردموک انتخاب داشت گنده گل یه روش که خوشگل آبی لباس یه لباسا زدن دید به کردیم

 جیگری چه واااای کردم نگاه آیینه تو خودم به کردم پرووش وقتی پروو اتاق سمت رفتم
 دمدی بگه نظرشو تا بدم نشون هم سمانه به که بیرون پروو اتاق از اومدم وقتی من شدم
 سووت هی دوتایی من سمت برگشت وقتی بود پوشیده خوشگل دکلته صورتی لباس یه اونم
 زدیم

 تو شدی جیگری چه .مهسا

  بخریم؟؟ هم دیگه چندتا یا بسه همینا بیشتر تو .سمانه

 ساپرت مببینی بگیر سفیدم ساپرت دوتا خالت از برو میشه اگه فقط کافیه همینا نه .مهسا
 دیگه رنگای یا میشن خوشگل لباسا این با سفید

  شونم رو بندازم مانتومو برم وایسا فقط اوکی .سمانه

 لشخا سمت رفت بعد شونش رو انداخت و برداشت مانتوشو و دیگه پروو اتاق یه تو رفت
 اتاق وت برگشتم گرفتم ازش ساپرتو وقتی من به داد رو یکیش و گرفت ازش ساپرت دوتا و

 جواب سریع مامنمه دیدم اوردم درش کیفم تو از میخوره زنگ داره گوشیم دیدم که پروو
 دادم

 چطوری خلم دختر سالم .مامان

 چی تو خوبم مامی سالم .مهسا
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 خونشون بریم قراره امشبم کرده پیدا سال6 بعد صمیمیشو دوست بابات عاااالی من .مامان
 بیا زود

 نیام تا کنم قانعش مامانمو یجوری باید نه واااای

 نمیتونم بخونیم درس باهم تا اینا سمانه ی خونه میرم دارم امتحان فردا من مامان .مهسا
 برید شما بیام

 ایمی سریع زود  میگیرن؟؟ امتحان مگه دانشگاهم جلسه دومین تو کردی غلط تو .مامان
 خونه

 خدافظ چشم چشم .مهسا

 کنن سرم تو خاک اه میگیرن امتحان دانشگاهم ی جلسه دومین مگه خنگم چقدر من اه
  بود پوشیده مانتوشو هم سمانه بیرون رفتم و آوردم در تنم از لباسو سریع

  بود؟؟ خوب .سمانه

 اینا مرتضی ی خونه بریم امروز قراره سمانه بود عالی اره .مهسا

  کنیم حساب اینارو بریم بدو پس بیچاره ای .سمانه

 عدب به این از خواست ازمون خالشم کردیم حساب لباسارو پول و پیشخوان سمت رفتیم
 ینهماش سمت رفتیم شدیم خارج پاساژ از وقتی کردیم قبول ماهم پیشش بریم بیشتر
  شدم سوار سریع منم و زد ماشینشو قفل سمانه

 نرما میخواستم اه .مهسا

 ما ی خونه بیای میخوای میگفتی خوب .سمانه

 اینا سمانه ی خونه میرم دارم امتحان گفتم .مهسا

  میگیرن؟؟؟ امتحان دانشگاهم دوم ی جلسه مگه سرت تو خاااک .سمانه

  نمیرسید ذهنم به چیزی دقیقه اون کنم چیکار دیگه .مهسا

 باش خودت مواظب وللش حاال .سمانه

 بای مرسی .مهسا

 کردم باز کلید با خونرو دره خونمون سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از
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  سمتش رفتم میشوره ماشینو داره بابام دیدم شدم خونمون حیاط وارد وقتی

 بابی سالم .مهسا

  ادد فحشت بس از کشت خودشو مامانت که شو آماده برو اومدی باالخره دخترم سالم.بابام

 میده نشون من به فحش با احساساتشو ابراز کال مامان .مهسا

 دعوتیم ناهار واسه شو آماده زود برو ههههه .بابام

 چشم .مهسا

  میبنده شلوارشو و کت کراوات داره افشین دیدم سالن داخل رفتیم

  .....مامان االن شو آماده بدو خانم سالم .افشین

 االغ بگی خر به که میزنمت یجوری االن وایسا اومدی باالخره.مامان

 خرید بودم رفته خدا به مامان .مهسا

 االغ میگی خر به یا میکنی عوض لباساتو میری یا نیس حالیم چیزا این من .مامان

 االغ بگم خر به که اینه نظرم .مهسا

 اورده در زبون من واسه چه کن عوض لباساتو برو گمشو .مامان

  اوکی .مهسا

 ایینه ویجل رفتم و پوشیدم مشکی دمپای شلوار و کلوش سفید مانتوی یه و اتاقم تو رفتم
 اتاق زا خواستم بعد و صورتم به زدم پنکیک هم یکمی و لبام به مالییدم قرمز جیگر رژ ویه
 حلقم تو بود اومده مخم دیوار سمت رفتم نمی اگه شد باز سریع در که بیرون برم

 بزن در که نیست طویله دره مامااااان .مهسا

 کنم گیرت قافل میخواستم بابا خوب .مامان

  میمیمردم داشتم شدم گیر قافل هم خیلی پووووف .مهسا

  بپوشی؟؟؟ بیاری در مانتوتو میخوای  رو لباسی  چه مامانتم سرم فدای .مامان

  همونو گرفتم امروز لباس یه امممم .مهسا

  شد دیر دار برش زود باش اهان .مامان
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 چشم .مهسا

 از فتمر  و کیفم تو گذاشتمش و داشتم برش و خریدم امروز که لباسی نایلونه سمت رفتم
 باز یشن با میفرسته بوس خودش برای داره و وایساده ایینه جلوی مامانم دیدم بیرون اتاقم
  سمتش رفتم

  شدی تموم مامان وای .مهسا

  کنم بوست یه بیا سرت فدای میشه حسودیت .مامان

  کرد بوس لپمو طرفمو اومد

  بریم بیا خانم حسود شد بهتر حاال .مامان

 لوج نشست مامانم بابام ماشین سمت رفتیم و شدیم خارج سالن از باهم گرفتو مو دست
 بدی خبره ارانگ که میداد گاز همچین بابام راه تو افشین کنار پشت نشستم منم و بابام کناره

 البیخی همه داری؟؟ خانوادرو اصال تر تند تر تند میگفت هی که مامانمم دادن بهش چیزی
 لیدهک بابام و شدیم پیاده  قصر،، کنم عرض چه که خونه یه جلوی رسیدیم وعضی یه اصال

 ایچشم شدیم حیاط وارد وقتی پارکینگ برد ماشینو اونم و خدمتکاره یه به داد ماشینو
 و گل پر حیاطشون بزرگی و خوشگل حیاط چه خدا وای نعلبکی ی اندازه بود شده هممون
 متس رفتیم سریع میآریم در بازی بدید ندید داریم حد از بیش دیدیم دیگه بود درخت

 سمت اومد هم زنهه و بابام سمت رفت آقاهه بودن وایساده اقا و خانم یه که سالنشون
 ومدا ریختن شوق اشک هم بغل تو یکم اینکه بعد کردن روبوسی به کرد شروع و مامانم
 من سمت

  خوبی؟؟ نازی چقدر تو عزیزم وااای .زنه

  خوشی؟؟؟ خوبی شما چی شما عااالیم سالم .مهسا

 باحاله چقدر دخترت معصومه وااای .زنه

 نمیاره کم زبون از وقت هیچ اره .معصومه

  تو بفرمائید من بشم قربونت .زنه

 زآنالی خونرو داشتم که همینجور بشینیم که کردن دعوتمون و شدیم سالن وارد همگی
 وشگلخ خونشون بیرون برابر صد خونه داخل واااای سلطتنتی مبل یه رو نشستم میکردم

  بود خوشگل کال قدیمی اشیا و وسایل پر بود تر
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 سالم .مرتضی

 منم و شدن بلند همه پایین میاد ها پله از داره مرتضی دیدم که صدا سمت برگشتیم همه
 به کردن شروع و کردن بغلش و سمتش رفتن بابام و افشین وایسادم و پاشدم اجبار به

 رفتن صدقه قربون واسه چی داده قورت عصا اون نمیدونم من آخه رفتنش صدقه قربون
  واال داره

  کن عوض تو لباس برو پاشو .مامان

 لباس برم پایین بندازم سرمو همینطور که نیست خودمون خونه اینجا جان مامان .مهسا
 کنم عوض

  مهمان اتاق تو ببرش کنه عوض میخوادلباسشو جان مهسا خانم سهیال .زنه

 هست که صمیم دوست ی خونه( گوشم زیر) .مامان

  بود مشکی درش که اتاق یه سمت رفتیم خانم سهیال با

  کنید عوض لباساتونو میتونید اینجا خانم بفرمائید .سهیال

 ممنونم .مهسا

 لویج رفتم بعد و کردم عوض بودم خریده تازه که آبی لباس با مانتومو و اتاق داخل رفتم
 ودمخ واسه شد تموم زدنم دید اینکه بعد بودم شده عالی واقعا کردم نگاه خودم به و آیینه

 دیدم که پایین اومدم ها پله از بیرون رفتم اتاق از و برداشتم کیفمو و فرستادم بوس یه
 مامانم نبالد برم خواستم نشسته مرتضی بابای کنار بابامم و نشسته مرتضی کنار افشین
 که برگردم

 اینجا بیا آجی .افشین

 اه اه بزنم حرفم باهاش بشینم بیام حاال که میاد خوشم اون از خیلی من افشین بمیری ای
 افشین کنار نشستم رفتم

 مرتضی دوستم مهسا مهسا، خواهرم مرتضی .افشین

 میشناسمشون بله .مرتضی

  کجا؟؟؟ از چی .افشین

 هستیم دانشگاهی هم هم با  .مرتضی
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 نمیکنه کنجکاوی هستی کی تو بفهمه اینکه رو مهسا چرا بگو پس .افشین

 فرشاده دیدم کردم نگاه گوشیم به خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم

 زدن زنگ خوانم فضول .مهسا

  فرشاده؟؟ .افشین

  داریم؟؟؟ فضول چندتا ما مگه .مهسا

 میگه چی ببین بده جواب .افشین

 اوکی .مهسا

  زدم رو اتصال ی دکمه

 فضول به .مهسا

 اونجا بیام فقط وایسا فضولم من که .فرشاد

 باشه کن طلب خودتو جا همه پرویی تو چقدر .مهسا

 خانواده با کردن دعوت ماروهم چیه طلب .فرشاد

  رفت سر حوصلم که بیا پس خوب اااااا .مهسا

 جاش سر میاد حوصلت بیام من .فرشاد

 میشم شاد درمیاری بازی دلقک یکم میای نه .مهسا

 میگیرم نشنیده حرفتو این .فرشاد

  باری؟؟ کاری مرسی .مهسا

 بابای هیچ .فرشاد

 جیبم تو گذاشتم گوشیمو

  میگفت؟؟ چی .افشین

 میان دارن هم اونا هیچی .مهسا

 میشیم شاد میکنید کل کل یکم میاد فرشادم بابا ایول .افشین

 خندید که بازوش به زدم یدونه
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 اخلد اومدن فرشادینا ی خانواده و شد باز سالن در دقیقه چند بعد و شد بلند آیفون صدای
  ما سمت اومد فرشادم و استقبالشون به رفتن مرتضی بابای و مامان

 سالم سالم .فرشاد

 سالم .مهسا

 سالم .مرتضی

 خودم داداش سالم . افشین

  داداش بغل بپر .فرشاد

 به دمکر  شروع منم کرد بوس لپاشو کنه بغلش اینکه عوض و فرشاد سمت رفت افشین
 کنهمی بوسش و میزنه گولش اینطوری اونم میاد بدش کردن بوس از افشین آخه خندیدن

 فرشاد بمیری اه .افشین

  دوستان؟؟ خبر چه خوب،، محبت ابراز اینم .فرشاد

 رفیق کمر تا اومده برف .مهسا

 ناهار بیاید ها بچه .مرتضی مامان

 جوجه و جبرن خودم برای و فرشاد و افشین بین نشستم من و آشپزخونه تو رفتیم چهارتایی
 که کنم کمک میخواستم شد تموم غذام وقتی خوردن به کردم شروع و ریختم

 میکنه جمع خدمتکار عزیزم .مرتضی مامان

 باش .مهسا

 مامانم کنار نشستم و بیرون رفتم آشپزخونه از

  !!شورا مرده عین شدی ایه قیافه چه این .مامان

 ببینم حیاطشونو برم میتونم  رفته سر حوصلم مامان .مهسا

  ببینم وایسا .مامان

  ببینه؟؟ حیاطو بره میتونه مهسا جون مهال .مامان

 برو عزیزم اره( مرتضی مامان)مهال

 میام منم .فرشاد
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 همینطور منم .افشین

 میام منم پس مرتضی

  شد عوض نظرم من مامان( گفتم مامانم گوشه زیر آروم)مهسا

  نیستی هم تنها بهتر چه .مامان

 پوووووف .مهسا

 حیاطشون رفتیم باهم

 کنیم بازی وسطی اید پایه .مرتضی

 شدید پایتم .افشین

 هستم منم .فرشاد

 کنید بازی خودتون نمیام من .مهسا

  نمیکنن بازی وسطی که نازی ناز دخترای افرین .مرتضی

 کردم نگاه بهش پوزخند وبا میام منم( حرص با)مهسا

 و نم جان اخخخخ فرشاد با افتادم من که کردن یارکشی به کردن شروع مرتضی و فرشاد
 حضرت کار زدنمون  تیپ،،، یه تو میوفتیم باهم هروقت و نداره حرف وسطیامون فرشاد

 سریع و افشین زدنشون به کردیم شروع ما و وسط برید شما اول گفتیم فرشاد و من فیله
 من نوبت نکهای بعد ولی بزنیمش نمیتونستیم و بود سریع مرتضی ولی بزنیمش تونستیم

 بود یا دقیقه ده تقریبا وسط رفتیم ما وقتی بمونه یادش داره عمر تا که زدمش یجوری شد
 بخورید چایی و میوه بیاید گفت و بیرون اومد خدمتکاره یه که بودیم وسط که

  بزنیما رکرد میخواستیم اه .فرشاد

 واقعا اره .مهسا

 میوه بهمون و سمتمون اومد خدمتکاره یه هم کنار نشستیم و سالن داخل رفتیم باهم
 نشباغبو دست چسبید خیلی خوردن به کردم شروع و برداشتم خیار و موز من کرد تعارف

 و خوردیم رو هامون میوه اینکه بعد  نکنه، درد خدمتکارشون دست بود تمیزم نکنه، درد
 تا دمش بلند و برنداشتم من که کرد تعارف چایی  بهمون دیگه خدمتکار یه دقیقه چند بعد
 رونبی اومدم بعد و پوشیدم مانتومو و اتاقه همون داخل رفتم دوباره بپوشم مانتومو برم
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  پوشیدی؟؟ مانتوتو دخترم .بابا

 جون بابا بله .مهسا

 میکنیم زحمت رفع ما جان مهدی دیگه خوب .بابا

 داشتید تشریف حاال (. مهدی)مرتضی بابای

 ممنون دیگه نه .بابا

 خدایا نه شمال؟؟ بریم میاید جمعه پنجشنبه، علی راستی .مرتضی بابای

  چی؟؟ شما خانم ندارم حرفی که من .بابا

 موافقم که من .مامان

 بیام نمیتونم من بابا ولی .مرتضی

  زدی االن منو دله حرف تو اصال شد باز موقع به که دهانی قربون

  پسرم؟؟؟ چرا .مرتضی بابای

 چیتگر پارک برم آوا با میخوام آخه .مرتضی

 فشقیا اون با بیابونی غول نه که دختر دوست البته)دخترشو دوست اسم راحت چه عجبا
 میگه باباش جلو(

  فهمیدی؟؟ بیای باید هم تو میان همه .مرتضی .بابای

  .....آخه .مرتضی

  آخه بی آخه .مرتضی بابای

 8 ساعت پنجشنبه برای شد قرارمون پس .مرتضی ی بابا

 باشه .بابا

 همراهیمون در جلوی تا هم اونا و ماشینمون سمت رفتیم و کردیم خدافظی همه با وبعد
 کنار من و نشست بابام کنار مامانم معمول طبق و( داده قورت عصا جز به البته)کردن

  !!!دریابید ماشینو داخل حاال نشستم پشت افشین

 بودن تا چند دیدی خدمتکاراشونو دیدی .مامان

 میگیرم واست منم خانم باشه .بابا
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  وظیفته بگیری بایدم بله .مامن

 بعد زرو چند اونم باید حتما ببینه یچی مهمونی جایی،،، میریم وقتی داره عادت مامانم کال
 که یدمرس نتیجه این به و بودم پنجشنبه واسه بهونه یه دنبال که منم باشه داشته همونه
 و کرد ارکپ پارکینگ تو ماشینو بابام رسیدیم وقتی( مغز ایول) مریضی به بزنم خودمو بهتره

 که داده پیام سمانه دیدم شدیم پیاده هممون

 6 ساعت سیاه رز شاپ کافی بیا  ..سمانه

 بیا8 ساعت خستم فعال دادم جواب بهش

 بووووس میبینمت باش ..سمانه

 بووووس ..مهسا

 اومدم و کردم عوض مشکی شلوار و بنفش عروسکی تیشرت یه با لباسامو و اتاقم تو رفتم
 بیرون

 ای خسته بخواب برو .مامان

  میان؟؟ هم فرشادینا مامان چشم .مهسا

  عمش ی خونه میرن نه .مامان

  اهان .مهسا

 به نشد پهلو اون و پهلو این یکم بعد و کشیدم دراز تختم دو و اتاقم تو برگشتم دوباره
 رفتم خواب

 کردم نگاه گوشیم به کردم خاموشش و شدم بلند خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم ساعت
  میزنه حرف گوشی با داره مامانم دیدم بیرون رفتم شدم بلند سریع2332 ساعت دیدم

 مااااااامان سالااااام .مهسا

 میزنی داد اینطوری اوردی سر مگه مار ذهره و سالم گوشی، لحظه یه .مامان

  دادما سالم مثال مامان .مهسا

 پس نمیکنه بلند انقدر صداشو دختر گفتم دفعه صد دادم جواب منم دادی خوب .مامان
  چیه جیغو جیغ کلفته صدا این نمیگه شوهرت کنی ازدواج فردا

  نازکه مثال خودش صدای کرده غلط .مهسا
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  میزنم حرف مرتضی مامان با دارم برس خودت کار به برو حاال زنی تو مرده اون .مامان

  برسون سالم .مهسا

.w تو رفتم  sرنگای از ترکیبی چشمام کردم نگاه آیینه تو خودم وبه شستم صورتمو و دست و 
 زدم رمک صورتم به داشتم کوچیکی بینی و نازک لبامم  موهام،، مثل بودن مشکی و ای قهوه

 یه و قماتا سمت رفتم بعد و خوردم کلوچه و شیر یکم و آشپزخونه تو رفتم و بیرون اومدم و
 لبام به و آیینه جلوی رفتم بعد و کردم سر سفید شال و سفید شلوار و روشن سبز مانتوی

 ( میام دارم شاپ کافی بیا) دادم پیام سمانه به گوشیم با و زدم لب رنگ

  بیرون رفتم و دوشم رو انداختم کیفمو

 دارم قرار سمانه با شاپ کافی رفتم من مامااااان .مهسا

 برگرد  زود برو گوشی، .مامان

  چشمممم .مهسا

 کردم شروشن شدم قرمزم لکسوز سوار و پارکینگ تو رفتم صحبته کم چقدر مامانم ماشالله
 دعوا یکی با داره سمانه دیدم رسیدم وقتی شاپ کافی سمت رفتم و گذاشتم آهنگ  بعد و

 سمتش رفتم و شدم پیاده میکنه

 شد چی نازنینم ماشینه ببین تو مگه کوری .سمانه

 نبود حواسم اصال خانم ببخشید .پسره

  نه میگی کوری میگم .سمانه

 شده چی سالم .مهسا

 ندازنب ببرن اینو بیان پلیس بزن زنگ زود ماشینمو ببین علیکی چه سالمی چه .سمانه
 زندان

  خنده زیر زدم

  زندان؟؟؟ میرن تصادف یه بخاطر مگه بابا .مهسا

 زندان بره باید این ولی نه یا میشه نمیدونم من.سمانه

  نبود که قصد از سمانه اااا .مهسا

 من به زد بوووم اومد مستقیم از اینم کنم پارک میومدم داشتم نبود چرا .سمانه
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 بری میتونی پسر آقا نداره اشکال حاال شنیدی؟؟ صداشم ههههههه .مهسا

 بدی باید رو زدی که خسارتی پول ببینم کن صبر بری میتونی چیو چی .سمانه

 بدید کارتتونو شماره میشه ندارم چیزی االن من خانم .پسر

 زندان فرستمتمی وگرنه هااااا باشه پول باید کارتم تو دیگه دقیقه پنج اره .سمانه

  چشم .پسره

 سمتم اومد سمانه( میشدم بور روده ماشینم کنار خنده از داشتم منم)

  میخندی داری زندان بندازمش کنی یکاری اینکه عوض هنداق ای .سمانه

 باحالی چقدر تو سمانه وای .مهسا

 کردم ضعف بگیر واسم یچی تو بریم بیا حاال میدونم .سمانه

  میخوای چی دیگه بابا نه .مهسا

 پول ودز گفتم پسره این به پس چی واسه میکنی فکر ندارم پول هیچی من کن باور .سمانه
 بریزه

 بریم بیا بابا خوب .مهسا

 بعد دادیم سفارش شکالتی کیک و قهوه و دونفره میز یه رو نشستیم و داخل رفتیم باهم
  خوردن به کردیم شروع و جلومون گذاشتن و آوردن برامون دقیقه چند

  خبرا؟؟ چه خوب .سمانه

  خبر؟؟ چه چی .مهسا

 دیگه اینا مرتضی ی خونه .سمانه

 کردم تعریف واسش همرو

 دیگه برو مریضی بگی میخوای چرا حاال اااااا .سمانه

 میره سر حوصلم نیست فرشادم عمرن .مهسا

 ما ی خونه بیا رفتن مامانتینا اینکه بعد پس باشه .سمانه

 باش .مهسا
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 مه از بعد و کنم حساب تا رفتم من و شدیم بلند خوردیم کیکمونو و قهوه اینکه بعد
 ارکینگپ تو ماشینو و خونمون سمت رفتم دنبالش برم فردا من که شد قرار و کردیم خدافظی

  سالن داخل رفتم کردم پارک

 بخور شامتو بیا مهسا .مامان

 چشم .مهسا

  فالفل خوردن به کردم شروع و میز پشت نشستم و آشپزخونه تو رفتم

 خوش شب مامی مرسی .مهسا

  بخیر شب .مامان

 وشیمگ اینکه بعد کردم عوض زرشکی شلوارک و قرمز تاپ یه با لباسامو و اتاقم تو رفتم
 رفتم خواب به زنگ رو گذاشتم

 نه وش به کردم شروع و ارایشم میز سمت رفتم و شدم بیدار گوشیم االرم صدای با صبح
  بیرون اتاق از رفتم و بستمشون کش با بعد و موهام کردن

 بخیر صبح سالم .مهسا

  خوبی؟؟ سالم شد بیدار زود( خداروشکر) شکر الله .مامان

  کردی؟؟؟ آماده صبحونه مامان عاااالی .مهسا

 کرده آماده خانم زهرا اره .مامان

  خانم؟؟؟ زهرا .مهسا

  خدمتکارمونه اره .مامان

  خدمتکار؟؟؟ .مهسا

 ررر-ااااااا-ککککککک-تتتتتتتت---مممممم-خددددد دیگه اره .مامان

 گرفتید خدمتکار باالخره پس اهان .مهسا

  میسابم و میشورم دارم ساله02 دیگه ببخشید .مامان

  .....بود لپی اشتباه ببخشید بله بله اوه .مهسا

 بخیر صبح خانم سالم .زهرا
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 بخیر هم شما صبح خوبید سالم .مهسا

  بریزم واستون چایی باید فقط کردم حاضر صبحنوتونو بیاید خانم ممنون .زهرا

 ممنون .مهسا

 کارای بخاطر دستاش فقط و میخوره سال32 یا32 به سنش و جوونه نسبتا خانم یه زهرا
 اشتگذ و ریخت چایی برام و آشپزخونه رفتیم هم با وقتی شده چروک یکم کرده که زیادی
 و خوردم لقمه یه کدوم هر( .....کره و پنیر و خامه و عسل و گردو) از کردم شروع منم جلوم

 مشکی شلوار و مقنعه با ای سرمه مانتوی یه و اتاقم تو رفتم کردم تشکر ازش اینکه از بعد
  بیرون رفتم و شونم رو انداختم کولمو و  پوشیدم

 خدافظ خانم زهرا مامان، .مهسا

  همراهتون به خدا خانم خدافظ .زهرا

 عزیزم بای .مامان

 و عربی و ترکی زبون2 به مامانم آخه  بده پز بلده که رو زبانایی میخواد هی مامانمم عجبا)
 بعد( هبزن حرف زبونا این به میتونه خوب خیلی و( فارسی غیر) مسلطه ای کره و انگلیسی
 و شدم اشینمم سوار و پارکینگ سمت رفتم کتونیم بندای بستن و ماشینم سوئیچ برداشتن

 که دمکر  نگاه ماشینم ساعت به رسیدم وقتی کردم رانندگی اینا سمانه ی خونه سمت به
  اخیش هووووووف دقیقست2322 ساعت دیدم که باشم نرسیده دیر نکرده خدایی

  شد سوار جلو اومدو دقیقه2 بعد سمانه

 خیز سحر خانم عجب چه سالم به .سمانه

  شدم آماده دیر میومد خوابم روز اون مرض و عجب چه خوبی سالم .مهسا

 میاد بتخوا دنبالت بیام قراره من که میفهمی هروقت تو میگی راست که تو بله بله .سمانه
  میشی خواب خوش کال اصال عزیزم

 به میکنم شروع و میشم خواب از بیدار6 ساعت بعد به این از ببخشید بابا خوب .مهسا
  چطوری؟؟ بیاری تشریف شما 8 ساعت تا وایمیستم بیرون میام2 ساعت بعد و شدن آماده

 عااااالی .سمانه

 تو یکم ینکها بعد و سالن سمت رفتیم باهم برداشتم پشت از کولمو اینکه بعد رسیدیم وقتی
 کالسمون داخل رفتیم رفتیم، راه سالن
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  نشستیم هم کنار دوم ردیف و 

  کوشن؟؟؟ دوتا اون پس .سمانه

 ینمنب رو مرتضی اون نحسه ی قیافه من یروز نیان شه مرگش یه یکیشون الهی ای .مهسا

  خانوادگیتوننا دوست مثال اااااا .سمانه

 نباشن سیاه سال صد میخواستم درک به .مهسا

 میز رو گذاشتیم کتابامونو نزدیمو حرفی باهم دیگه اومد استاد وقتی

  داریم؟؟؟ غایب کالس تو گلم دانشجویای سالم .استاد

 هستن غائب سپهر و مرتضی استاد بله (. کالس مخ فیلسوف،)امیر

  کجان؟؟؟ میدونید ها بچه .استاد

 بیان نتونستن بود حال بد یکم سپهر استاد بله .متین

  درسمون سراغ میریم خوب میاره بدست سالمتیشو زودتر انشالله خوب .استاد

 خبارا بفرستنش باید میزنه حرف استاده این چقدر که وای دادن درس به کرد شروع استاد  
 رخی از که وقتی میکنه دانش و علم از پر و شاد رو ملت کل ها میزنه حرف همچنین یعنی

  کشیدن عمیق نفس یه همه گذشت ها بچه کل

  وراجه انقدر چرا این تنفسسسسس .سمانه

  اینجورین جدشون اندر جد اینا کنم فکر دیگه کنیم چیکار .مهسا

 داداشش و اینطوریه فقط این بابا نه .زهرا

 بشن دوتا این زنه قراره که هایی بیچاره اون به شانس بده خدا .سمانه

 نازه خیلی قیافش میاد خوشم ازش من .سهیال

  میاد؟؟؟ بدت کی از تو عزیزم .مهسا

  کنه؟؟؟ رد خواستگاراشو که نیست عقل کم تو عین میشه حسودیت هههههه .سمانه

  کردم ازدواج شاید بعدها حاال کوفتیه چه دیگه خواستگار بابا برو .مهسا

 این عین میشی دیگه سال چند چیزیه ای تفه ندونه یکی بعدها میگه همچین .سمانه
 خال پر چروک، صورت ایکبیریا
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 خوب همینطوری صورتش بشه  پیرم صافی این به پوستش مهسا  سمانه،، واااا .زهرا
 میمونه

 تداش توقعی چه باید بقیه از دیگه اینطوریه دوسته که این فهم چیز ادمه قربون .مهسا

 میگم خودت واسه منی عشق تو بابا نه .سمانه

 نگو مهسا به چیزی اصال تو که اینه نظرم .زهرا

  هههههه .همه

 باااااای بروبچ دیگه خوب .سمانه

 عشقممممم بابای .سهیال و زهرا

  شدیم ماشین سوار و دانشگاه پارکینگ سمت رفتیم باهم

  نره یادت فردارو راستی .سمانه

  مبارکه تولدته چی واسه فردا؟؟؟ .مهسا

  شماله منظورم نیست فردا که من تولده دیگه چیه تولد .سمانه

 هک بود این نظرم کنم باید چیکار هیچی میدی منفی فاز هی که بگیری مرض ای .مهسا
 محوصل که منم خانم زهرا پیش خونه بمون میگه مامانم دیدم که مریضی به بزنم خودمو

  بدتر دیگه باشه بده گیر زنای این از شاید اونم میره سر

  میری؟؟؟ پس .سمانه

 برم باید دیگه اره افسوس تمام با .مهسا

  ...  ..بعد بگیر کلوچه بگیر سوغاتی واسم برو ایول .سمانه

  تو؟؟؟ به بدم کادو شمالو میخوای میخوای؟؟؟ چی دیگه عزیزم .مهسا

 کافیه سوغاتی و کلوچه همون بابا نه .سمانه

  باش .مهسا

 سیروم منم خونشون سمت رفت و کرد بوس لپمو کردم پیاده درشون جلوی رو سمانه وقتی
 سالن وت رفتم کردمو پارک پارکینگ تو ماشینو رسیدم وقتی خونه سمت رفتم و کردم عوض

 همه سالاااام .مهسا
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 بهشون دارید الزم چیزی اگر میکنن چک سفرو وسایل دارن مامانتون خانم سالم .زهرا
 بگید

 باش وای ای .مهسا

 بود تهگذش کار از کار دیگه کردم باز اتاقمو دره وقتی شام بازار میکنه و اتاق میره مامانم االن
  میگشت سفر برای لباس دنبال داشت و زمین بود ریخته لباسامو ی همه مامانم

 کنم جدا واست بگو بیاری میخوای لباس چندتا چطوری سالم .مامان

 دارم دست خودم، جان به مامان .مهسا

 نزن حرف انقدر بگو بدو .مامان

 کردم ضعو لباسامو اینکه بعد ساک تو گذاشتشون مامانمم و کردم انتخاب لباس چندتا یه
  خوردم ناهارمو و آشپزخونه رفتم

  ماشین تو بذاره بابات با اینارو بیاد بگو افشین بزن زنگ مهسا .مامان

  کجاست؟؟ بابا چشم .مهسا

 میکنه تمیز ماشینو داره .مامان

 اهان .مهسا

 سریع میاد گفت اونم و افشین به زدم زنگ

 پشت ریختیم و نبود و بود هرچی بابام کمک برم تا فرستاد منو مامانمم اومد افشین وقتی
  آشپزخونه رفتیم عصرونه خوردن برای و ماشین

  چشمام ای دلم ای کمرم ای دستم آخ .مهسا

 کنیم اهدا نداره هم هیچی مرده دخترمون بیاد شور مرده بزن زنگ علی .مامان

 مامااااان.مهسا

 نهای بدی انجام باید که سختی کار تنها االن خوب میکنه درد جات همه نمیگی مگه .مامان
  قبر تو بخوابی بگیری بدی که

 مامان ااااا.مهسا

 بخور غذاتو بشین بگیر برو بابا خوب .مامان
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 بلند میز پشت از و خوردم لقمه چندتا عصرونه خوردن به کردم شروع و میز پشت نشستم
 شدم

  بود عالی مرسی .مهسا

 خانم جونتون نوش .زهرا

 خستم خیلی بخوابم میرم من مامان .مهسا

 نه یا داری کاستی و کم ببینی تا میکنم بیدارت2/2 صبح .مامان

 شم آماده کن بیدارم2/22 بابا کن ولم مامان اه .مهسا

 باش .مامان

  گفتی؟؟ هم سمانه به .افشین

 کرده کادو سفارش هم کلی اره .مهسا

 دیگه پروئه تو عین .افشین

  پروئم؟؟ من مامان نه پروئم؟؟ من .مهسا

  بود؟؟؟ نگفته بهت کسی حاال تا دخترم اره .مامان

 مامااااان .مهسا

 کن ولش توهم افشین بخواب برو بابا باشه .مهسا

 چشم ههههه .افشین

 رفتم خواب به مدت یک بعد و کشیدم دراز تختم رو و اتاقم تو رفتم

 شو بیدار .مامان

 باتواما مهسا-

 کر هوی-

  شد دیر پاشو الو-

  شدم بیدار بابا شدم بیدار اخ .مهسا

 درن جلوی اومدن شو آماده پاشو .مامان
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 کردم نگاه مامانم به گرد چشمای با

 یرموند االن پاشو حاال دیگه میشه همین بخوابه بگیره خرس عین که کسی چی پس .مامن
 میشه

 مانتوی یه و لباسام کمد سمت رفتم و کردم شونه هلکی هل موهامو و شدم بلند سریع
 یه  وw.sرفتم وسریع سرکردم زرشکی شال و سفید دمپای شلوار و زرشکی خوشگل مجلسی

.w از رفتم و آفتاب ضد و زدم لبام به زرشکی به مایل رژ  s  کفشای اینکه بعد و بیرون 
 دیدم گشتمبر  و بستم حیاطو دره وقتی بیرون  خونه از رفتم کردم پام بلندمو پاشنه خوشگله

 به زده ذل و راننده دره به داده تکیه اومدم و مرتضیاست ماشینه جلومه که ماشینی تنها
 جلو رفتم من

 کجان بقیه پس .مهسا

  نیستی؟؟ بلد سالم .مرتضی

 بدم سالم دارن شخصیت که اونایی به داده یاد مامانم ولی بلدم چرا .مهسا

  جلو آورد سرشو

  ندارم؟؟ شخصیت بنده یعنی اهان .مرتضی

 کوشن مامانمینا نه .مهسا

 بیای بامن باید تو شو سوار رفتن .مرتضی

 کو افشین عمرن چی .مهسا

 رو امانتینام افشین بدن سروسامون ویال به یکم تا شمال رفتن دیروز بابات و بابام.مرتضی
 بیام باتو باید گندم شانس از منم برد

  .....آژانس من .مهسا

 ودز شو سوار من به سپرده تورو مامانت نزن هم زیادی حرف ببینم شو سوار بیا .مرتضی

  ماشین داخل داد حولم و گرفت مانتومو آستین که کنم مخالفت دوباره خواستم

 زدم داد شد ماشین سوار وقتی و کشیدم هم در اخمامو کرد که کاری از

  داری؟؟ فامیلی نسبت حیوون با روانی هووووو .مهسا

  بیام این با باید چرا بدبخت من نمیدونم آخه شو ساکت .مرتضی
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 مش سوار داشتی اصرار خودت نکردم تو با اومدن واسه اصرار منم دیگه ببخشید .مهسا
  فهمیدی؟؟؟ مردی بکشی رخم به گنددتو هیکل یا بزن دست من به دیگه یبار بعدشم

 باشه آروم اعصابم میخوام ببند گالرو اون حاال فهمیدم بله ههههه .مرتضی

  اعصاب بی آقای باش .مهسا

 گندش اخالق غیر نهههه کردم نگاه تیپش به کردن رانندگی به کرد شروع من به توجه بدون
 رمیک شلوار و بود پوشیده ای قهوه رنگ به بدنش تنگ تیشرت یه اومد خوشم خوشتیپه

 بود زده خوشگلم ایه قهوه عینک یه و بود ریخته وری یه موهاشم بود پوشیده

  پسندیدی؟؟ .مرتضی

  .ها .مهسا

  خوبه؟؟؟ تیپم میگم هیچی .مرتضی

 شدی رسیده دوران به تازه امبالی این عین نهههه اهان .مهسا

 اخالقت این با بابا باش اه(گفت یچی لب زیر)مرتضی

  عالیه تو اخالق مثال .مهسا

 دادم جواب مامانمه دیدم داشتم برش خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم

 میاین دارین خوبی چطوری سالم .مامان

 بیام شما با منم واینستادین چرا آخه مامان سالم .مهسا

  بیای باهاش تو گفتیم بود تنها هم مرتضی خوب .مامان

  میرسیم دیگه ساعت نیم کنم فکر باش پوووووف .مهسا

  باری؟ کاری باش .مامان

 بای هیچ .مهسا

 بای .مامان

 تربه ره نمی جوب یه تو آبمون میدونستیم چون اون نه زدم حرف من نه راهو ی بقیه دیگه
 ارکپ درخت یه کنار اونم و رسیدیم بعد ساعت نیم دقیقا شیم ساکت دومون هر دونستیم

 اول کردن باز درو وقتی زد زنگ اون و ویالشون سمت رفتیم باهم و شدم پیاده منم کرد
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 ودمخ پشت درو و داخل رفتم منم فرهنگ بی کنم چیکارش دیگه ادبه بی تو رفت خودش
 ترف کجا نشد معلوم شور مرده سالن داخل رفتم ویالشون حیاط کردن طی بعد و بستم
 نیست آشنا من واسه اینجا نمیگه

  اومدید سالم .مامان

  بله سالم .مهسا

  کن عوض لباساتو و کن انتخاب اتاقارو از یکی برو گلم سالم .مرتضی مامان

 چشم .مهسا

 اهنگ توشو و میکردم باز هرکدومو اتاقا کردن نگاه به کردم شروع و باال رفتم ها پله از
 میکنه عوض لباسشو داره مرتضی دیدم کردم باز درشو و اتاق سومین وقتی میکردم

 دیگه ببند درو گمشو .مرتضی

 ببخشید اهان ..ها .مهسا

 اتاق یه مسر  آخر دیگه اتاقای سراغ رفتم خیال بی و کشیدم عمیق نفس یه بستم درو وقتی
 شال و سفید شلوار و صورتی لباس یه و کردم انتخاب رو بود بنفش و سفید رنگش که

 مرفت و کمد داخل چیدم لباسمو ی همه بیرون برم اتاق از اینکه قبل و کردم سر صورتی
 افشین کنار نشستم و بیرون

  خودم گل خواهر سالم به .افشین

  سالم .مهسا

 بخور بگیر لقمرو این بیا مهسا .مامان

 مرسی .مهسا

  نکردید؟؟ دعوا اومدید که مرتضی با .افشین

 ببرن شورشو مرده میاد خوشم ازش خیلی اه اه .مهسا

  چی یعنی ااااا .افشین

 کدوم این میداد همه به اخالق خدا که موقعی اون نیست معلوم چه من به خوب .مهسا
  بود گوری

 اخالقش که خوبه .افشین
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 خوبه جونش اوا با فقط اره دلم تو

  رمان ی خالصه

 عاشقانه شروع جانانه برخورد

  

 غمه فازم نه

 

  کمه عقلم نه

 

 منه مال داره لیاقت که اونی

 

  همه مال نداره که هم اونی

 

 

 

  ......اما دارن لج دیدارشون اول از باهم که پسریه و دختر یه ی درباره داستان این

 

 وناراحتیاش وقت هیچ و وسرزندس شاد دختر یه که مهسا اسم به داره دختر یه داستان این
  خوشحالیه سر سرتا کال و نمیده منتقل کسی به

 

 رورهغ سرتاسر و جزبس با و مغرور پسر یه که مرتضی اسم به داره هم پسر یه داستان این
  دختراس با دوستی بدش اخالق تنها و

 

 



 
51 

 

 نباباهاشو شراکت بخاطر میشن مجبور دوتا این که میشه شروع اونجایی از داستان این
  و ندارن عالقه هم به هم ذره یه حتی که اینه داستان جالبی و سقف یه زیر برن باهم

  .......امااااااا

 

 

 

  کنید مطالعه رمانمو لطفا

 هشب سوال حالت با وایساده اخم با جلوم غرور سرتاسر اقای دیدم برگردوندم سرمو وقتی
 زد داد که کردم نگاه

 پرو ی دختره خوبه خودت اخالق مثال .مرتضی

 میمونن جنگی خروس عین همه کنید ول اااااا .افشین

 بهترم تو از باشم هرچی چی پس .مهسا

 میبینیم اهان .مرتضی

  کن تماشا و بشینه .مهسا

 ساحل کنار برم میخوام من بریم هردوتون جون به مرض ای .افشین

 بریم( باحرص) .مهسا و مرتضی

 موجاش و فضا واقعا ناز چه آخی ها ماسه رو نشستیم و ساحل طرف رفتیم تایی سه باهم
 یه االب از دیدم یهو بود قشنگ خیلی مرتضی سر رو بریزن خاک که میداد آدم به آرامشی یه

 هخند می بهم داره و سرم باال وایساده مرتضی دیدم برگشتم سرم رو ریخت ماسه عالمه

  مرتضی نفعه به2-2 میگذره خوش اخالق خوش خانم سالم به .مرتضی

 کشیدیم گند به کال بگیری درمان بی درد اااای

 کشیدیم گند به شن راحت دستت از ایران کل بمیری کوفت درد مرض .مهسا

  گفتم بهت چی پارک تو یادته همینه بیوفتی در من با حقته .مرتضی

 چلوفتیم پا و دست من کردی فکر بچرخیم تا بچرخ مرتضی آقا باش .مهسا
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  واقعیته نداره فکر به نیاز .مرتضی

 میخوره بهم ازت حالم گمشو شورت مرده ای .مهسا

 نیا نی بچه این عینهو شدی برو پاشو حاال داره راه دل به دل .مرتضی

 کو افشین مردی بشه موهام به یچی فقط مامان وااای .مهسا

 بزنه قدم رفت ندیدی بودی کور .مرتضی

 رفتم بودن سالن تو هیچکی رسیدم وقتی میرفتم ویال سمت به و میدادم فحش بهش لب زیر
 تمرف ساخت اینجارو که کسی قربون  حموم اینم اهان گشتن به کردم شروع و اتاق سمت
 بار موهاموصد وای مرتضی جونت به بیوفته درد خودم سابیدن به کردم شروع و داخل
 و کیمش رنگ به قبلی از تر خوشگل لباس یه بیرون اومدم وقتی شد تمیز تا زدم شامپو

 ایینپ اومدم ها پله از وقتی بیرون رفتم اتاق از و مشکی شال و قرمز شلوار و پوشیدم قرمز
 هممامانمینا هم کنار هم مرتضی بابای بابامو و نشستن هم کنار افشین و مرتضی دیدم

  میخندیدن باهم داشتن و پنجره روی روبه بودن وایساده

  میگذره؟ خوش بابا جان مهسا .بابا

  خیلی جون بابا بله گفتم بود نگذشته خوش بهم درصدم یه حتی اینکه با

  من کناره بشین بیا .بابا

  نشستم و بابام کنار رفتم

  بخریم؟ چی واست دوستداری بازار میریم فردا ما عزیزم .مرتضی بابای

  بیام؟؟ نمیتونم من مگه .مهسا

 خونه میمونید ها بچه شما میریم ما فقط فردا نه .بابا

 بابا بگی مامانت به که جوووون مرتضی بگیر حالتو یجور جان اخ وااای

 جونم بابا باشه اهان .مهسا

  حاضره شام بیاید .مرتضی مامان و مامان

 غمر چلو خوردن به کردم شروع و نشستم مامانم کنار من و آشپزخونه تو رفتیم همگی
 چسبید واقعا بود عااالی
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 واسه رفتم و برداشتم203 چسب اتاقمو تو رفتم و باال ی طبقه رفتم تشکر بعد و شدم بلند
 شرنگ چون باشه داشته دوست باید خیلی نظرم به لباسشو این اهان نقشم کردن آماده
 اینکه دبع بشه چسبنده قشنگ تا لباس داخل وریختم کردم باز چسبو دره قشنگه خیلی
 به یطوالن مدت یه بعد و کشیدم دراز تختم رو و اتاقم تو برگشتم آروم آروم شد تموم کارم

 و دهش نصف وسط از و زمین رو افتاده ساعتم بهترین دیدم شدم بیدار وقتی رفتم خواب
 کسی کار که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر یکم زمین رو پالن و پخش لباسامم نصف
 و اعتمس هیچی اون حاال کشیده گند به اتاقو ببین بیشعور عنتر مرتضی جز به نیست

 بیرون مداو من با همزمان اونم دیدم بیرون اتاق از رفتم سریع و شدم بلند بیشعور شکسته
 خنده می داره اون دیدم که کردم نگاه بهش اخم با

  کردی؟؟؟ بود کاری چه این کوفت مرض .مهسا

  فامیلی؟؟ اجنه با قیافرو .مرتضی

 سیخ اجنگلی این عین موهام وااای کردم نگاه آیینه تو خودم به و اتاق تو برگشتم سریع وای
 به دمکر  شروع و آرایش میز پشت نشستم بود افتاده گود چشمامم زیر و بود شده سیخی
 ور انداختم شالمو و بستم موهامو گل عین و تمیز شد تموم کارم وقتی موهام کردن شونه
 لویزیونت داره پاشو رو انداخته پاشو دیدم سالن تو رفتم نیستش دیدم بیرون رفتم سرمو

 رمزق صورت با و زد بلند داد یه اونم کشیدم موهاشو و وایسادم پشتش رفتم آروم میبینه
 من سمت برگشت

  روانی؟؟ داری مرض .مرتضی

  شکستی؟؟؟ ساعتمو چی واسه نداری؟؟ تو دارم مرض من اااا .مهسا

  بودی؟؟ کرده چسبی لباسمو چی واسه تو .مرتضی

  نریزی ماسه سرم رو میخواستی بود حقت که اون .مهسا

 شکستم ساعتتو که بود حقت هم تو پس باش بود؟؟؟؟ حقم اااا .مرتضی

 دیگه فرهنگی بی .مهسا

  فرهنگ با بابا .مرتضی

  کو؟؟ افشین .مهسا

  دیگه بگرد خودت گمشو برو میگیری رو افشین سراغ من از همش چرا .مرتضی
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 مثال هک کسی حالت به افشین دیدم برگشتم بزنه حرف نمیخواد عنتر این انگار نه دیدم
 میکنه نگاه ما به داره نوچ نوچ نوچ میگه

  نمیکشید؟؟؟ خجالت .افشین

  نیست خوب نقاشیم داداش .مهسا

  ریختی؟؟ چسب بیچاره این لباس تو چی واس ببینم نریز زبون .افشین

  شکوند؟؟ ساعتمو چرا بعدشم ریخت ماسه سرم رو چی واسه اون .مهسا

 ندید کشش دیگه کنید خواهی عذر هم از .افشین

 عمرن .مرتضی

 سیاه سال صد کنم عذرخواهی این از عمرن منم .مهسا

  سریع تند زود .افشین

 ببخشید .مرتضی

 ببخشید .مهسا

 بیرون یایدب ندارید حق نیومدن مامانینا که هم موقعی تا اتاقاتون تو برید حاال افرین .افشین

  بابا باش .مرتضی و .مهسا

 اتاقه وت رفتم من نکنیم دعوا باهم دوباره تا میومد باهامون افشینم و باال رفتیم دوتایی
 خودش اتاق تو رفت هم مرتضی خودمو

 فعر  برای تا کردم نگاه طرف اون طرفو این به و خاروندم و سرم ذره یه اتاق داخل رفتم وقتی
 یزم پشت و رفتم شنگول و شاد میزه رو دیدم جیگر رمان یه که کنم غلتی چه کسالتم
 واقعا چون میشد بلند خندم صدای بار یک دقیقه پنج هر خوندن به کردم شروع و نشستم

 و فتمر  و شدم بلند خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم دیدم که بودم رمان وسطای بود باحال
 خلس  یسم دیدم کردم نگاه گوشیم ی صفحه به برداشتم تختم روی پتوی روی از و گوشیم

  کردم لمس و اتصال ی دکمه دستم با

 خلع چطوری سالمممم .مهسا

  برکاتو و الله رحمت و علیک سالم .سمانه

 گرفتی اشتباه آقا حاج .مهسا
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  نیستی؟؟ خودمون عالم خالی سلطان تو مگه مرض .سمانه

 هستم جات من برو گفتی خل به شما عزیز نه جوووون .مهسا

 ثبح من با نه یا باشی خل اینکه سر داری چرا تو چه من به اصال هم تو بابا خوب .سمانه
 خبر چه میکنی

 کمر تا اومده برف هیچی .مهسا

 بحرف آدم عین گمشو میزنمتا میام مهسا .سمانه

  تهرانی توکه عزیزم چجوری بزنی؟؟ بیای .مهسا

 کردی چیکار بگو وللش اصال آقا وای .سمانه

 دعوا مرتضی با پیششم ی دقیقه چند میخوندم رمان داشتم پیش ی دقیقه چند هیچ .مهسا
 کردم

  مرتضیاست؟؟ کردنه اذیت سرگرمیت تنها بده عقل تو به خدا ای .سمانه

 تا میدی قلب قوت دوستت به داری یا میکنی؟؟؟ دفاع ازش داری تو مثال جااان .مهسا
  کنه؟؟ اذیتش بیشتر

 شده خبر چه میدونی منو سه ی گزینه کدام هیچ .سمانه

  اومده؟؟؟ برف کمر تا هم اونجا .مهسا

  کردم دعوا سپهر با دیروز آقا بگم بذا شو الل لحظه یه مهسا .سمانه

  روشن چشمت باشه مبارکت هووووو .مهسا

 شه تموم حرفم بذار درد ای .سمانه

 بگو خوب .مهسا

  کردم دعوا دیگه هیچی .سمانه

  نداره؟؟ دلیل شما دعوای این اهان .مهسا

 وقتی رمبخ کتاب تا کتابخونه بودم رفته منم میومد بارون اینور داشت که دیروز چرا .سمانه
  من رو ریخت بود مبارک اب هرچی و شد رد ماشینش با کنارم از برمیگشتم داشتم
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 که بدبخت اون بود حقت میشدی تاکسی سوار میرفتی نرم دندت کور چشمت .مهسا
 نبود کار تقصیر

 با همچین گفتن جوک بهش که انگار شد پیاده ماشینش از وقتی نبود چقدرم اره .سمانه
 بیرون اومد شادی و خنده حالت

  کنه ثابت تو به عشقشو میخواسته بچه آخی .مهسا

 گفت ونما نمیکشی خجالت گفتم بهش و جلو رفتم منم کن گوش بقیشو حاال مرض .سمانه
  ....منم نیست خوب نقاشیم

 امتن ثبته هنر کالس یه میره مهسا سرت فدای گفتی می نیست بلد نقاشی آخی .مهسا
 میکنه

 منم بای باشه گفت اونم باشه آخرت ی دفعه گفتم منم گفتم می داشتم اره .سمانه
 خونه برگشتم خیس لباسای با و کردم خدافظی

 شه ناراحت کرد که کاری از بدبخت حداقل نشدی مریض یه سمجی که انقدرم .مهسا

 زدم امپور دوتا روز اون من نامرد ای .سمانه

 اومدن مامانمینا کنم فکر نداری؟؟ کاری هی نمیری الل خوب شد ریش دلم آخی .مهسا

 بای برو گمشو ایییش .سمانه

 بابای کم شرت .مهسا

 

 اومدیم ما بیا بابا جان مهسا .بابا

  اومدم .مهسا

 باهم اشتند و بودن نشسته همه حال تو رفتم کتابخونه داخل گذاشتم رمانو کتاب اینکه بعد
 خودم مامان و مرتضی مامان بین نشستم منم میزدن حرف

 کو سالمت به .مامان

 سالااااااااام .مهسا

 اتاق؟ تو میکردی چیکار شدم کر ایییییی .مامان
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  خریدی؟؟ چی واسم مامان میزدم حرف سمانه با داشتم هیچ .مهسا

  شال و سفید شلوار با گلبهی مانتوی یه .مامان

  متشکر وای .مهسا

  بریم  کنید جمع وسایلتونو شید بلند دیگه خوب .بابا

  کجا؟؟ اومدیم نیست بیشتر روز0 تازه واه .مهسا

 میفهمی خودت تهران برسیم .بابا

 گوش حرفاش به باید بگه بخواد که چیزو یه بابام میدونستم چون نکردم اصرار زیاد دیگه
 کرد

 هاینک بعد و چمدون داخل کردم جمع مرتب کمدو تو بودم ریخته که هرچی و اتاق تو رفتم
  ونبیر اتاق از رفتم  کردم سر سفید شال و همرنگش شلوار و فسفری سبز مانتوی یه

 منتظره مرتضی ماشین تو بشین برو دخترم .مامان

 نمیشم اون ماشین سوار ببرید منم ی کله دیگه مامان .مهسا

 میاد شما با افشینم بشین برو بیا .مامان

  میگفتید اینو اول از پس خوب ااااا .مهسا

 کنار ذاشتمگ چمدونمو و پارکینگ تو رفتم فسفریم های کتونی پوشیدن بعد و بیرون رفتم
 ماشین پشت نشستم ماشین

 عقب صندوق بذار چمدونمو برو پاشو .مهسا

 عقب صندوق بذار چمدونتو خودت پایین برو توهم نوکر من مگه .مرتضی

 که یادم بدم کارش این از انقدر اه اه کرد نگاه بهم نیشخند با اونم و رفتم بهش غره چشم یه
 ارهدوب و عقب صندوق گذاشتم چمدونو بکشمش بزنم میکنه کارو این وقتی دارم دوست
 کرد شروع شد سوار که همین اومد دقیقه چند بعد افشینم ماشین داخل برگشتم

 زود انقدر حاال چرا وای .افشین

 بگن بهمون و مهم ی مسئله یه میخوان دارم خبر من که اونجایی تا .مرتضی

  مثال؟ .افشین
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 و انینام ولی نمیدونه نفر سه ما از کدوم هیچ که اینه مهمش ی نکته  ولی نمیدونم .مرتضی
 دارن خبر ازش باباها

  اره .افشین

 بخوابم میخوام شید ساکت .مهسا

  ماشین؟ تو آوردی تو خواب .مرتضی

  مفتشی؟ .مهسا

 ادب بی .مرتضی

  جری و تام شما بین افتادم من باز کافیه اه .افشین

 رفتم خواب به مدت یه بعد و بستم چشمامو و نکردم توجه حرفاشون به

  رسیدیم پاشو مهسا مهسا .افشین

  مگه؟ خرسی نیستیم تو با ما مگه کر هوی .مرتضی

  دیگه پاشدم نمیرید الل ایییی .مهسا

  پایین اومدم ماشین از سریع خونمونیم دره جلوی دیدم کردم باز چشمامو وقتی

  برداشتی؟ چمدونمو افشین .مهسا

  خونه تو بردم اره .افشین

 این ینع جا یه منم و اورد شربت واسمون مامانم مبل رو نشستیم و خونه تو رفتیم تایی سه
 بشقاب رو گذاشتم لیوانو وقتی کشیدم سر همرو ها زده قحطی

  بدید گوش خوب ها بچه خوب .بابا

 مرتضی و جان مهسا مخصوصا .مرتضی بابای

  باباهامون سمت برگشتیم دوباره و کردیم نگاه بهم گردددد چشمای با مرتضی و من

 بگم چجوری آخه شما ببینید .بابا

 کنید ازدواج باهم مسئله چندتا یه بخاطر باید شما .مرتضی بابای

 چییییییییییی .مهسا و مرتضی
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 یه با کار ینا اگه میکنیم احساس کنیم تر عمیق شراکتمونو میخوایم ما ها بچه ببینید .بابا
 احساس مرتضی پدر و من داد انجامش میشه بهتر باشه تر نزدیک گیه خانواده ی رابطه
 صمیمت بنابراین شید خوشبخت هم با میتونید مرتضی و مهسا منظورم دوتا شما که کردیم

  کنید ازدواج هم با عزیز دوتا شما گرفتیم

 نمیشیم خوشبخت ما نه .مرتضی

 دارید زیادی های شباهت هم با شما چرا .بابا

 چیه این با من شباهت بابا واااا .مهسا

 میخوره هم به خیلی شما اخالقای  بعدشم هستید دانشگاهی هم شما کنید نگاه .بابا

 اونو من یا میکشه و من این یا باشیم هم با یجا مرتضی و من خیلیییییی اره

 نیستم موافق من ولی .مرتضی

  موافقن هم مامانتینا گفتیم که همین .مرتضی بابا

 باشیم موافق باید ما ولی .مهسا

 نیستیم که .مرتضی

 باشی نبایدم .مهسا

 نزن حرف من حرف رو بابا مهسا .بابا

 باید هک منم مهم چی یعنی تخت رو کردم پرت خودمو و اتاقم تو رفتم و شدم بلند سریع اه
  کنم ازدواج بخوام روانی ی دیوونه این با عمرن که کنم موافقت

 تق تق

 نمیکنی قبول چرا دخترم .مامان

  کنم ازدواج این با نمیتونم من مامان .مهسا

 چرا .مامان

 نداریم هم با تفاهمی هیچ ما چون .مهسا

 مه و تو هم کرد کاریش نمیشه دیگه ولی داریم هم با شباهت هم خیلی شما اتفاقا .مامان
  گفتم که همین کنید قبول باید مرتضی
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 ماماااااان اه .مهسا

  میکنید عادت هم به کم کم ولی ندارید عالقه هم به اولش مار ذهر .مامان

 نمیاد خوشم داده قورت عصا اون از وقت هیچ من عمرن .مهسا

 گرفتن بزرگترا که تصمیمیه این کرد کاریش نمیشه دیگه .مامان

 یکم عدب و شه من مزاحم نخواد کسی دوباره تا بستم چشمامو  من بیچاره من بدبخت اییییی
  رفتم خواب به بیرونم ی لباسام همون با شدن پهلو اون و پهلو این

  تحریرم میز صندلیه رو نشسته افشین دیدم کردم باز چشمامو وقتی

 سالم .مهسا

  خوابیدی؟؟ خوب  خوبی؟ سالم .افشین

 گرفت بابا که تصمیمی بخاطر نمیشم این از بهتر عاااالیم .مهسا

 شید می خوشبخت ندید گیر هم به زیاد اگه مرتضی و تو آجی ببین .افشین

  که میزنی حرف اینا مثل داری هم تو داداش .مهسا

 شید می خوشبخت هم با اون و تو خدا به .افشین

  ندارم حال من بیرون برو داداش میشیم هم حتما اره .مهسا

 کنید عقد هم با باید مرتضی و تو فردا ولی میرم باش .افشین

 چییییییی .مهسا

  میزنی داد چرا ایییی .افشین

 متنفرم داده قورت عصا آقای این از من آقا بدوش میگید شما نره میگم من نه وای .مهسا
 کنم ازدواج باهاش میکنید اصرار انقدر چرا

 مربوط من هب بقیش دیگه  کنید عقد باهم فردا قراره که گفتم می بهت باید فقط من .افشین
 نیست

  مبل رو نشسته بابام دیدم سالن تو رفتم و شدم بلند تخت روی از سریع

 کنم ازدواج باهاش نمیخوام من میخوره بهم حالم مرتضی از من بابا .مهسا
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 النما کنید عقد باهم دوتا شما قراره هم فردا نمیکنم تکرار بار ده حرفمو من( اخم با) .بابا
 بپوش مانتوتو برو بخرید لباس فردا واسه برید هم با میاد مرتضی

 تو رفتم باشه داشته من کنار خوش روزه یه نمیذارم کنم ازدواج این با من کن صبر خدا ای
 و هایین جلوی رفتم و کردم سر قرمز شال و مشکی شلوار و قرمز کوتاه مانتوی یه و اتاقم

 خالی خودم رو بومو خوش عطر یه و ریختم یوری موهامم و زدم لبام به قرمز رژ و پنکیک
 مبل رو ودب نشسته مرتضی   بیرون اتاقم از رفتم برداشتم مشکیمو کیف اینکه بعد و کردم
  شد بلند دید و من وقتی میزد حرف باهاش داشت و افشین کنار

  سالم .مرتضی

  سالم .مهسا

  بریم؟ .مرتضی

  خدافظ بریم .مهسا

 سالمت به .افشین و بابا و مامان

 رنگ به لباسشم از تر تنگ شلوار یه و بود پوشیده تنگ خیلی مشکی تیشرت یه مرتضی
 الیهع تیپش میخوره بهم حالم ازش من اینکه از دور حاال ( عمو نترکی)بود پوشیده سفید

 باالی کمی تا من قد درخت بگن بهش که حد این تا نه ولی بلنده قد تقریبا پسر یه مرتضی
 هاشم مو و میزنه سبزه به یکم صورتش و ای قهوه چشماش و الغره هیکلشم و شونشه

 قفل اینکه بعد و ماشینش سمت رفتیم هم با پوشیدیم کفشامونو اینکه بعد لخته و ای قهوه
 اومد دقیقه چند بعد اونم و جلو نشستم من زد ماشینشو

 بریم کجا خوب .مرتضی

 نیست مهم من واسه برو میخوای هرجا نمیدونم .مهس

 ریمب که کرده معرفی بهم بابا خوب پاساژ یه ولی نیست مهم منم واس جالب چه .مرتضی
 بخریم اونجا از

 ادش یکم هات بنده تا بده شفا مریضانت به خدا میگفت اخم با داشت هم حرفاشو ی همه
 میگفت که پاساژی سمت به کرد حرکت و بست بندشو کمر شن

 صشوحر  کل و میکرد رانندگی حرص با داشت هم مرتضی و نمیزدیم حرفی باهم اصال راه تو
  میکرد خالی ماشین فرمون رو داشت
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  چته؟؟ .مهسا

 کن تر کمرنگ رژتم تو بذار واموندتو موهای اون .مرتضی

 شو غیرتی دخترات دوست واسه برو تو نداره ربطی تو به دیگه امر جاااان؟؟ .مهسا

  میشم هم اونا واسه .مرتضی

  نمیخوام باالسر آقا من شو غیرتی همونا واسه پس .مهسا

  نمیخوای؟؟ که .مرتضی

 نمیخوام نه .مهسا

  میومد در کلم از داشت مخم که ترمز رو زد ماشینو خیابون کنار

  مگه؟؟ مریضی چته؟؟ هوی .مهسا

  میکنم پاکش خودم یا میکنی پاک رژتو اون االن همین یا .مرتضی

  نداری جرئت .مهسا

 ببین و بشین پس ندارم؟؟ .مرتضی

 شیدک و کرد جدا برگاشو از یدونه و دراورد رو کاغذی دستمال ی جعبه ماشین داشبورد تو از
  لبم رو

  میکنم پاکش خوب بده بابا باشه نکن ادب بی .مهسا

 باش زود .مرتضی

 داخل گذاشتم یکم موهامم و کردم کمرنگ یکم رژمو و گرفتم دستمالو

  شد؟؟ خب خوب .مهسا

 شد بهتر ولی نه که خوب خوب .مرتضی

 کردم رومو و رفتم غره چشم بهش منم زد بهم نیشخند یه که کردم نگاه بهش خشم با
 خدایا میشن غیرتی آدم واسه که آدما این از میاد بدم انقدر اه اه ماشین ی شیشه سمت
 از میگفت که پاساژی به رسیدیم وقتی کن بخیر زنجیری ی دیوونه این با منو عاقبته و آخرت

 یه متس رفت شدیم پاساژ داخل وقتی پاساژ سمت افتادیم راه و شدیم پیاده دوتایی ماشین
  داشت مجلسی های لباس که مغازه



 
63 

 

 بیام من بگو اومد خوشت اگه و بپوش و کن انتخاب میخوای هرکدومو تو برو .مرتضی
 کنم حساب

 باش .مهسا

 غازهم داخل رفتم وقتی دنبالم نیومد اینجا حداقل که شکر مرتبه هزار صد خدارو اخیییش
 و ردمک سالم بهشون بودن  مغازه های فروشنده  زننده آرایش کوتاه های مانتو با دختر دوتا

 کنه خرج ولپ بایدم چی پس)ببینم رو اوردید که لباسی جدیدترین میشه گفتم یکیشون به
 داد وننش بود شده ریخته گل صورت به اکلیل روش که کمرنگ صورتی لباس یه بهم اونم(

 کردم گاهن آیینه تو خودم به پوشیدنش به کردم شروع و پروو اتاق داخل رفتم زیبا چه به به
 لباس چندتا یه و بیرون اومدم پروو اتاق از بودم شده ناز خیلی شه فدام مرتضی وااااای

 بیرون رفتم کردم انتخاب لباس کافی ی اندازه به وقتی و کردم پروو شلوار و دیگه مجلسی
 سمتش رفتم میره ور گوشیش با داره و دیوار به داده تکیه مرتضی دیدم

  بیا .مهسا

 بارون ستاره چشماشون دیدن رو مرتضی دختر دوتا اون وقتی و مغازه داخل رفتیم باهم
  واال کنن؟؟ نگاه و من و بشین ببینن تیپ این با پسریو همچین دیگه اره شد

  پسندیدی؟؟ کدومارو عزیزم خوب .مرتضی

 عزیززززیم حلقم تو زدنت حرف بابا اوه

 خدایی مثال که کرد نگاشون یکم اونم و دادم نشون بودم کرده انتخاب که رو لباسایی بهش
 بشونحسا اینکه بعد( واال) نباشه  ایران اسالمی جمهوری حکومت  برخالف یکیشون نکرده

  شدیم خارج مغازه از هم  با کرد

 فروشی شلوار و کت فروشگاه یه سمت رفت مرتضی شدیم خارج فروشگاه اون از وقتی
 افتاد نم به چشمش پسره وقتی بود جوون پسر یه فروشندش که شدیم فروشگاه وارد باهم

 که کرد نگاه پسره به اخم با و نموند دور مرتضی چشم از این که داد سالم بهم لبخند با
 و کرد انتخاب مشکی شلوار و کت یه مرتضی و شلوارا و کت ست سمت رفتیم شد آدم پسره
 میخواد کی بهتر ببینمش من حداقل نیومد بیرونم بیشعور پوشیدش و پروو اتاق تو رفت
 هم رهپس و میز رو گذاشت شلوارو و کت بیرون اومد پروو اتاق از وقتی ببینه رو تحفه این

 و برداشت شلوارو و کت نایلون اینکه بعد و کرد حسابش هم مرتضی گفت رو قیمتش
 نایلونارو مرتضی ماشین سمت رفتیم و شدیم خارج پاساژ از کردیم خدافظی دوتایی
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 وشنر ماشینو اومد دقیقه چند بعد اونم و نشستم جلو رفتم منم و ماشین پشت گذاشت
 خونه سمت رفت و کرد

  بودی؟؟ راضی خریدات از .مرتضی

 ممنون اره .مهسا

 کنیم چیکار دانشگاهو پس میگیم بابایینا به خونه رفتیم وقتی ببین میشود خواهش .مرتضی
  نکنیم ازدواج هم با تا کنیم کاری یه حتما باید

  نبود دانشگاه به حواسم اصال میگیا راست اره .مهسا

 هم اب و برداشت ماشین پشت از خریدارو مرتضی رسیدیم وقتی نزدیم حرفی باهم دیگه
 شدیم سالن داخل وقتی تو رفتیم دوتایی و کردم باز کلید با درو خونه سمت رفتیم

 سالم .مهسا و مرتضی

  کردید؟؟ خریداتونو خوبید سالم .بابا

  بله .مرتضی

  کنیم؟؟ چیکار دانشگاهمونو پس بابا .مهسا

  بدید ادامه نیست الزم دیگه .بابا

  رشتمو دارم دوست من .مرتضی

 تیدداش هم  رو ای دیگه های رشته گرافیک ی رشته غیر کدوم هر مهسا و تو .مرتضی بابای
 پزشکی و مهندسی مثل

  ...ولی .مهسا

 کنید ازدواج باید باهم دوتا شما گفتم که همین ولی بی ولی .بابا

 تیشرت یه با مانتومو و اتاقم تو رفتم سریع بیوفتم باید این گیر حاال چرا تریلی زیر برم من اه
 داره گوشیم دیدم تخت رو نشستم و کردم عوض رنگش هم شلوار و نارنجی عروسکیه

  زده زنگ سمانه دیدم کردم نگاه صفحش به و آوردم درش کیفم تو از میکشه خودشو

 بله .مهسا

 چطوری سالم .سمانه
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 افتضاح .مهسا

  چرا .سمانه

 (کردم تعریف واسش چیرو همه)مهسا

  وووووووواقعا .سمانه

 اره .مهسا

  گیریدمی طالق هم از بعدا نکن ناراحت خودتو زیاد حاال بیچاره ای .سمانه

 بذاره بابام اگه .مهسا

 باشید شوهر و زن هم با شما که نداره لزومی شه تموم شراکتشون وقتی خوب .سمانه

  حالیته یچیزایی هم تو نهههه ایوال .مهسا

 ریدخ برم سپیده با میخوام من نداری؟ کاری مهسا خلم تو مثل کردی فکر چی پس .سمانه

 بای سالمت به برو نه .مهسا

 بای .سمانه

 شد مامچش که کردم نگاه تختم کنار ساعت به تخت رو نشستم و شدم بیدار خواب از وقتی
 خرس میگن بهت خانم منگول دیگه  همینه، ؟؟؟20ساعت جاااااان بسکتبال توپ ی اندازه
 میزد حرف خودش با داشت و بود آشپزخونه تو مامانم بیرون رفتم و شدم بلند سریع

 ( ها داره نصیحت به نیاز یکمی مامانمم)

 این دست از نمیدونم من مرتضی بیچاره فامیله؟؟؟ خرس با دختره این نمیدونم من .مامان
 میکنه میخواد چیکار خوابالو خرس

 شهب زنش بخواد گلی این به دختر بخواد دلش خیلیم بکشه خودشو که اینه نظرم .مهسا

 بازور آسوناشو همون تو که باشه بلد غذا باشه تموم چی همه باید دختر ارههههههه .مامان
 تنفریم که شستنم ظرف از میسوزونی وقتا بیشتر نصف مرغم تخم همون  میکنی درست

 بشی میخوای زنی چه تو آخه نمیدونم من میشوره بدبخت شویی لباس که لباسارم

  حاال کن ول مامان اهه .مهسا

  ندارید؟؟؟ محذر قراره االن مگه خوابیدی خرس عین باز گرفتی چرا راستی .مامان
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  نکردید؟؟ بیدارم چرا خوب اممممم .مهسا

 یخال،ب خانم که کردم نمی فکر اتاقت تو موندی قهری حتما گفتم میدونستم چه من .مامان
  میکپه میگیره بیار

  اووووکی .مهسا

  میان االن بپوش لباساتو برو گمشو مرض و اوکی .مامان

 دینگ دینگ

 اومدن بپوش لباساتو برو گمشو مهسا گورت به خاک .مامان

  باش .مهسا

 ییلباس ی همه از که قرمز خوشگل لباس یه کردم باز کمدومو دره و اتاقم تو پریدم سریع
 کیمش شلوار و سفید مانتوی یه بعد و پوشیدم اول رو بود توجم مورد بیشتر خریدم که

  اتاقم تو اومد مامانم پوشیدم

 کنم ارایشت بشین .مامان

 گیرنب آرایشگر یه عروسشون واسه نکردن نمیدونستم من بودنو گدا چه اینا مامان .مهسا

 میکنم ارایشت خودم گفتم من زدن زنگ بودن گرفته اونا دیگه ببخشید .مامان

 نیستی بلد چیزی که شما اه بیاد؟؟؟ نگفتی چرا مامااااان .مهسا

 نمیدونستم من شده دراز زبونتم روشن چشمم جان .مامان

 نشید ناراحت حاال بیاید بیاید فنایت بر من خخخخخ .مهسا

 رو صورتم  اول و جلو گذاشت اورد و برداشت اتاقمو ی گوشه های صندلی از یکی مامانم
 کرد روعش کرد تنظیم رو پنکیک اینکه بعد و صورتم رو کرد خالی پنکیک بعد و کرد اصالح

 مارایش باشه حواستون فقط کنید تصور منو خودتون کنید لطف که) کردنم آرایش به
 شاله شد تموم کردنم آرایش کار اینکه بعد( هستش صورتی و قرمز رنگای از مخلوطی
 به وقتی بهم زد و کرد انتخاب عطرو یه خودش دلخواه به مامانمم و کردم سر مشکیمو

 مامانم تمنمیدونس خودم و بودم جیگری چه ایوللللل بابا برید کفم کردم نگاه آیینه تو خودم
  بیرون رفتیم اتاق از باهم میکرد نگاه بهم لبخند با داشت

 لمث منم میکنه نگاه بهم لبخند با داره مرتضی مامان دیدم حال تو رفتیم هم با وقتی
 کرد بغل منو سمتش رفتم زدمو لبخند خودش
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 شم فدات نازی تو چقدر گلم سالم عزیزم سالم .مرتضی مامان

  نکنه خدا سالم.مهسا

  گلم؟؟ عروس خوبی .مرتضی مامان

 خوبید شما ممنونم .مهسا

 فیدوس شال این بیا عزیزم مرسی مامان بگی بهم باید بعد به این از دیگه .مرتضی مامان
 شم فدات میاد خوشت ببین کن سر چادرتو

 هم( برم رومو) شوهرم مادر و مامانم آیینه جلوی رفتم و گرفتم دستش از و شال چادرو
 خوشم خودم از بیشتر کردم نگاه خودم به و کردم سر چادرمو و شالمو وقتی اومدن باهام
 اومد

 شدی ناز چه شم فدات من ای .شوهرم مادر

 جان مهسا شدی خوشگل خیلی  .مامان

  مرسی .مهسا

 آیفون سمت بره میخواست که همین بیرون اومد آشپزخونه از خانم زهرا و زدن درو زنگ
  من به افتاد چشمش

 شدید ناز چه خانم وای .زهرا

 مرسی .مهسا

 داخل اومدن فرشاد و افشین و مرتضی دقیقه چند بعد شد باز در و زد رو کلید

 سالم .فرشاد و افشین و مرتضی

 شده ناز چه ببین اینو اوه .فرشاد

  حاال نزن چشم .مهسا

  شدی خوشگل خیلی آجی .افشین

 مرسی .مهسا

 چقدر میگفتن میزدی حرف مثال دیگه نفهمه نزد حرفی هیچ لبخند یه جز هم مرتضی
  واال وراجه؟؟؟
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 میکنی سر اونجا بیار در چادرتو عزیزم  .مامان

  مامانم دادم و اوردم در چادرمو

 میایم ماهم  محضر سمت برید باهم  بگیر رو مهسا دست مرتضی خوب .شوهرم مادر

  چشم .مرتضی

 اهمب دستشو تو گذاشتم دستم مجبوری منم جلوم گرفت دستشو و سمتم اومد مرتضی
 شینما به رسیدیم وقتی میومدن ما پشت میزدنو دست فرشاد و افشین در سمت رفتیم

 ماشینو میخواست اومد دقیقه چند بعد خودشم و شدم سوار منم و کرد باز درو مرتضی
 داد رو هشیش مرتضی افشینه دیدم برگشتم من سمت ی شیشه به زد یکی که کنه روشن
  پایین

  نکنیدا دعوا باهم .افشین

 تو دکر  روشن ماشینو و باال داد رو شیشه دوباره بعد باشه گفت و زد لبخند یه مرتضی
 به وقتی نمیزدیم حرفی هیچکدوممون احمدوند مهدی اره اره آهنگ صدای جز ماشین
 مرفتی ما وقتی میزدن دست فامیلم ی بقیه و بود در جلوی فیلمبردار رسیدیم محضر

 یگفتم رو مختلف حرکات بهمون فیلمبردارم و صورتمون رو ریختن شادی برفه سمتشون
 ردهک حاضر ما ی واسه که صندلی دوتا رو نشستیم و سالن داخل رفتیم باهم بدیم انجام
 و همب داد چادرو اومد وقتی مامانم بود سفید و طالیی رنگای از ترکیبی عقدم ی سفره بودم
  خطبه خوندن به کرد شروع عاقد کردم سر چادرمو و اوردم در مانتومو منم

  .....مهسا خانم رحیم رحمن الله بسم .عاقد

  بچینه گل رفته عروس گفت که  میسابید قند داشت سرم باالی سمانه

  گرفتتش شهرداری .گفت سپهر

 خنده زیر زدن همه

  .....وکیلم بنده آیا میپرسن دوم بار برای .عاقد

 بیاره گالب رفته عروس .فرشاد

  نداشته پول .گفت افشین

  خنده زیر زدن همه دوباره

  وکیلم؟ بنده ایا میپرسم سوم بار برای .عاقد
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  کشیدم عمیق نفس اینکه بعد منم بودن شده ساکت همه

 بله خدا به توکل و مادرم و پدر اجازه با .مهسا

  ؟.وکیلم بنده محبی مرتضی آقای .عاقد

 بله مادرم و پدر و بزرگترا ی باجازه .مرتضی

 داد کادو بهمون عالمه یه هرکی کادوها دادن برای اومدن و زدن دست به کردن شروع همه
 کردیم امضا رو عقدنامه ماهم و دادن کادوهاشونو همه اینکه بعد میزدن دست هم همه و

 بلق مکشیدن هورا و دست و جیغ پشتمون فامیل کل ماشین سمت رفتیم و شدیم بلند
 سمتمون اومد فرشاد شیم سوار اینکه

 بعد بدید منو چاباش .فرشاد

 رقصیدی تو مگه .مرتضی

  گفتما دیالوگارو از یکی من وا .فرشاد

 خنده زیر زدیم مرتضی و من

 کشیدی زحمت .مرتضی

 دالور نباشی خسته .مهسا

 شید سوار نمیذارم وگرنه بیاد کن رد .فرشاد

 شیم سوار ما گذاشت تا بده تراول یدونه بهش شد مجبور هم مرتضی

 گان بهشون لبخند با منم و دادن تکون دست واسمون همه شدیم ماشین سوار باهم وقتی
  کردم

  بدیم آزمایش بریم باید االن خوب .مرتضی

 اره .مهسا

  که؟؟ نمیترسی .مرتضی

 نیستم ترسو من نخیر .مهسا

  اوووووووو .مرتضی

  کرد نگا بهم نیشخند یه با اونم و رفتم بهش غره چشم یه
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  میکنی همش کاریه چه این مرض .مهسا

  میکنی؟؟ ها بیچاره بدبخت این عین چشماتو هی چرا تو .مرتضی

 چه تو به ادب بی هوی .مهسا

  تو؟؟؟ مگه منی فضول چه تو به هم تو پس .مرتضی

 میکنی منگوال این عین قیافتو نمیاد خوشم فقط چه من به اصال .مهسا

  ......چشماتو نمیاد خوشم منم .مرتضی

  نمیکنم؟؟؟ کارو این دیگه باشه بگی نیستی بلد بابا خوب .مهسا

 هستی کی میکنی فکر میشی پرو باشه بگم اگر ولی بلدم چرا .مرتضی

  شو الل اه .مهسا

 رسیدیم پایین برو ادب بی .مرتضی

 فتر  مرتضی شدیم وارد وقتی آزمایشگاه سمت رفتیم باهم و شدم پیاده ماشین از سریع
 شد تموم کارش وقتی صندلی یه رو نشستم منم و گرفت نوبت واسمون و پذیرش سمت

 تیوق شدیم آزمایشگاه داخل و شدیم بلند باهم شد نوبتمون وقتی نشست کنارم اومد
  گرفت خونمو

 میاید هم به شید خوشبخت وارم امید عزیزم .دکتر

 ممنون .مهسا

 لندب بکشم عمیق نفس یه من داماد ایشالله شه گور به گور شیم خوشبخت چیو چی اه اه
  بیرون اومد باهام همزمان هم مرتضی و بیرون رفتم اتاق از و شدم

  شد؟؟ تموم .مرتضی

  اره .مهسا

 بیاد جوابش تا میکشه طول روز چند بریم بیا پس .مرتضی

 بریم .مهسا

 هک خونمون سمت کرد حرکت مرتضی شدیم ماشین سوار و شدیم خارج  آزمایشگاه از باهم
 گفتم بهش تحکم با یهو



 
71 

 

  جیگرکی یه برو دادم دست از خون من االن مثال !!نیستا حالیت احساسات یکم .مهسا

  میخوری یچی خونه میری االن  ندارید؟؟ میل دیگه چیز خانم ببخشید اوهوکی .مرتضی

 یدیمرس وقتی شم خوشحال من نخوره بهم خونامون ایشالله اصال کردنمون شوهر اینم بیا
  خونه سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از خدافظی بدون در جلوی

  سالن داخل؛ رفتم وقتی

  سالم .مامان

  شعوره بی چقدر مرتضی این مامان وای سالم .مهسا

 کن صحبت درست ادب بی ی دختره .مامان

 االن چی دیگه میگه جیگرکی یه برو رفته، ازم خون االن میگم بهش چی یعنی مامان .مهسا
 میخوری یچی خونه میری

  یچی دیگه میخوری خونه خوب خونه بیای میخواستی که تو دیگه میگه راست .مامان

 ماماااااااااااان .مهسا

 کردم آماده لقمه واست آشپزخونه برو مامان و یامان.مامان

 اه زده قحطی این عین بودو کرده حاضر واسم مامانم که هایی لقمه و آشپزخونه تو رفتم
 اپرتس و کمرنگ صورتی لباس یه و اتاقم تو رفتم سریع و بیرون اومدم و حلقم تو کردم

 و بلندم های گوشواره و ارایشم میز پشت نشستم و کردم باز موهامم و پوشیدم مشکی
 و یرونب اتاق از رفتم برداشتم گوشیمو اینکه بعد و زدم صورتی رژ یه و گوشم تو انداختم
 هرچی واسه میمیرم من والیبال به به3 ی شبکه زدم و برداشتم و کنترل و مبل رو نشستم

  آشپزخونه رفتم و شدم بلند سریع والیباله بازیه

  دارم کار بیرون میرم دارم من مامان مهسا .مامان

 بای باش .مهسا

  کرده زایمان  دخترش تازه دخترش ی خونه رفته خانمم زهرا باش خودت مراقب .مامان

 کی ا .مهسا
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 و پفک بعد این از این اهان ظرف تو ریختم و بیرون اوردم رو تخمه نایلون کابینت تو از
 شروع و مبل رو نشستم و بیرون اومدم آشپزخونه از و دیگه ی کاسه یه تو ریختم چیبسم

  کردن نگاه و خوردن به کردم

 بزن ایول ایول 

  زدنه مدل چه این سرت به خاک  

 بلدی تو اصال 

 کنید تعویض اینو گمشید اه  

 بود اسپکی چه این ایییییی  

  ما واس امتیاز یه ایول اهان اهان  

 دینگ دینگ

  کیه هناق ای .مهسا

 جااین این علی یا قابلمه ی اندازه شد چشمام و کردم نگاه صفحش به و برداشتم آیفون
 میکنه چیکار

 کیه .مهسا

 منم مگه؟؟؟ شدی کور .مرتضی

  داری؟؟ چیکار .مهسا

 نباشی هاتن پیشت بیام گفت من به مامانت خانم زهرا دختر پیش رفتن مامانتینا .مرتضی

 بیاد گفتی رو تحفه این بود قحط آدم حاال مامان جان

  نیستم تنها من نه .مهسا

  مگه؟؟ پیشته کی .مرتضی

 کس هیچ .مهسا

 دیگه بیام من کن باز درو کل عقل خوب .مرتضی

 ندارم تورو ی حوصله من بابا گمشو اه .مهسا

  اومدم فقط مامانت حرف به احترام بخاطر دارم تورو ی حوصله خیلی من که نه .مرتضی
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 نیومد چرا افشین .مهسا

  کن باز درو فرشاد ی خونه رفته حتما چمدونم من تو؛ نمیری الل ای .مرتضی

 کردم باز درو نکن التماس انقدر بابا خوب .مهسا

 وپت ی اندازه  چشماش کرد نگاه من به وقتی داخل اومد دقیقه چند بعد کردم باز درو وقتی
 همب داره اینطوری چرا این بده شفا بهش خدا وا دیدم کردم نگاه خودم به منم شد والیبال

 میکنه نگاه

 کن سرت شال و مانتو یه برو وعضیه و سر چه این گورت اون به خاک .مرتضی

 باش باش اوه .مهسا

 باز جان هیز این تا کردم سر مشکی شال و صورتی ی ساده مانتوی یه و اتاقم تو رفتم سریع
 نده گیر من به

 لویزیونت به داره و مبل رو نشسته مرتضی دیدم سالن تو رفتم و بیرون اومدم اتاق از وقتی
 بازی ی بقیه کردن نگاه به کردم شروع و نشستم دیگه مبل یه رو رفتم منم میکنه نگاه

  کنی؟؟ پذیرایی پاشی نمیخوای .مرتضی

  خونمون؟؟؟ بیای پاشی گفتم من مگه .مهسا

 من زن قراره فردا پس کنی پذیرایی مهمونت از پاشی باید باشی نگفته تو اگرم حتی .مرتضی
  نیستی بلد هیچی شی

 نه اشمب همخونه یه مثل تو واسه قراره فقط من بشم تو زنه من قراره گفت کی بابا نه .مهسا
  زن

  کنن؟؟ پذیرایی نیستن بلد ها همخونه میگی یعنی .مرتضی

 شد چی بازی ببینم بذار شو الل بگیرن گل تورو دهنه اون ایشالله اه .مهسا

 خها والیبال از میفهمی چی تو( بخونید کجی ذهن با اینارو)شد چی بازی ببینم .مرتضی

  بسه میفهمی تو .مهسا

  جلوم اورد تذکر عالمت به دستشو و بروم رو اومد پاشد
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 و یکنمم دخالت تو کارای تو من نه کردیم ازدواج باهم وقتی همخونه کن گوش ببین .مرتضی
 میتونی بخواد دلت که هرجایی هم تو میرم برم بخوام که هم هرجایی من کارای توی تو نه

  افتاد؟ من به سپرده تورو بابات چون میری کجا بگی باید تو اما بری

  بگی؟؟ دیگه یبار میشه .مهسا

  من مخه رو نرو انقدر مهسااااااا .مرتضی

  میرم کجا من که چه تو به ابدا، اصالو رو آخری اون ولی دارم قبول شو یجاهایی تا .مهسا

  من به سپرده تورو بابات ولی  چه، من به بله .مرتضی

 گرنهو میری کجا بگی باید هم تو میرم کجا بگم من قراره اگر پس نده اهمیت تو خوب .مهسا
 میام کجاها از و میرم کجاها نمیگم؛ تو به منم

  قبول؟ پس باش پوووووف .مرتضی

 قبول .مهسا

  نخوردم هیچی میمیرم گشنگی از دارم بخورم بیار یچی برو شو پا حاال .مرتضی

 رفت یادت یچیز راستی .مهسا

 چی .مرتضی

 خواهی معذرت .مهسا

  باباته؟ .مرتضی

  ها؟؟ گفتی؟؟ چی من به ماشین تو .مهسا

 میخوردی یچی خونه میومدی دیگه گفتم راست اهان .مرتضی

 کنی کوفت بیارم تو واسه یچی من عمرن پس باشه گفتی؟؟ راست پس .مهسا

 ببخشید باشه بابا اه .مرتضی

 میکنم آماده سوخاری مرغ واست میرم االن افرین شد حاال اهان .مهسا

 میکشی زحمت .مرتضی

 میکنم خواهش .مهسا

  مرسی؟؟ گفتم من مگه .مرتضی
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 دیگه گفتی می داشتی زبونی بی زبون با .مهسا

 گشنگی از مردم کن درست یچی برو بابا باشه اه .مرتضی

  پختنش به کردم شروع و اوردم در فریزر از و مرغ و آشپزخونه تو رفتم

 شتزئین خیارشور با و چیدم ظرف وداخل اوردم بیرون مایتابه از و مرغ شد حاضر غذا وقتی
  کردم

  شد حاضر بیا مرتضی .مهسا

 خوبه که بوش به به .مرتضی

  عالیه بپزم من هرچی چی پس .مهسا

  زد حرف باز سقف به اعتماد خدای .مرتضی

  نزن حرف انقدر بخور گمشو .مهسا

  مودب خانم باش .مرتضی

  خوردن به کرد شروع و غذاخوری میز پشت نشست

  بخور توهم بیا .مرتضی

  خوردم من بود کرده درست لقمه عالمه یه واسم مامان .مهسا

  اهان .مرتضی

 شآخی مبل رو نشستم و بیرون رفتم و شدم بلند کنه کوفت غذاشو راحت اینکه برای
 بازی ی ادامه کردن نگاه به کردم شروع راحت خیال با منم شد گرم یجا سرش خداروشکر

 ها کنه ایجاد مزاحمت اومده فقط واال باخت کی برد کی نشد معلوم بازیم آخر پوووووووف
  کنارش نشستم و آشپزخونه تو رفتم و شدم بلند

  شد؟ چی .مرتضی

  بازیمو ببینم نذاشتی اومدی  شد، چی مرض .مهسا

  کن نگاه اول از بشین اپارات بزن خوب .مرتضی

  بابا گمشو برو اه .مهسا

  ببخشید خوب .مرتضی
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  سرت اون تو بخور ببخشیدت .مهسا

  ببخشیم؟؟ کنم چیکار خوب .مرتضی

  بخوریم بستنی و بزنیم قدم پارک ببر منو امممممم .مهسا

  بابا برو چی؟؟ .مرتضی

 بدی گوش حرفم به مجبوری کردی که کاری بخاطر پاشو .مهسا

 بگذرون بخیر این با و من عاقبت خدایا ای .مرتضی

 برسم خودم به یکم برم منم تا کن روشن ماشینو برو پاشو حاال امین الهی .مهسا

 بابا خوب .مرتضی

 تنگ وارشل یه و پوشیدم صورتی رنگ به کوتاه خوشگل مانتوی یه و اتاقم تو رفتم سریع
 یفک بعد و پنکیک یکم و زدم صورتی رژ ام لب به و آیینه جلوی رفتم کردم پام سفیدم

 ورتیص کفش پوشیدن و المپا کردن خاموش بعد  بیرون، اتاق از رفتم برداشتم سفیدمو
 جلورو دره و سمتش رفتم و ماشینشو یافتم که زد بوق یه مرتضی بیرون رفتم بلندم پاشنه

  نشستم و کردم باز

  بریم؟؟ کجا خوب .مرتضی

  .....و بزنیم قدم پارک یه بریم .مهسا

 ماشین ی شیشه رو ریخت بارون نم نم یهو که

 شانس خشکی به ای .مرتضی

 بریم  حتما باید جون آخ وای .مهسا

  دونفرس هوا امروز کنم فکر .مرتضی

 زیر انداختم سرمو منم کرد اشاره من و خودش به

 نکردی دعوام عجب چه ههههههه .مرتضی

  سوخت واست دلم .مهسا

  اوکی ههههه .مرتضی
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 گل از رپ پارک یه به رسیدیم ساعت نیم کنم فکر حدود بعد کرد حرکت و کرد روشن ماشینو
  صندلی یه سمت رفتیم و شدیم پیاده باهم درخت و

 تمیزه هوا چقدر آخیش .مرتضی

  اره .مهسا

  جا همین بشین توهم بگیرم بستنی برم من خوب .مرتضی

 باشه .مهسا

 انقدر هاش بنده میبینه وقتی مهربونه خدا چقدر که کردم فکر خودم با رفت مرتضی وقتی
 ربونق میده نعمت هاش بنده به بازم نمیکنن تشکر ازش بازم مهربونیش همه این وجود با

  کرد شیرین امروزمو که برم خودم خدای

  بدم؟ شماره خوشگله .پسره

 وهایم با ژیگول پسره دوتا دیدم که صدا سمت به برگشتم بود کی این هاشم قمربنی یا
  جلوم وایسادن تنگ لباسای و سیخی سیخ

 بودما تو با خوشگله .پسره

 لطفا نشید مزاحم اقا .مهسا

 داری جیگری صدای چه وای .دومی پسره

  موفتشی؟ تو داره که داره جیگری صدای .مرتضی

  ای؟ چیکاره تو .اولی پسره

 چیکارم؟ من .مرتضی

 بده میدو تحویل و بدبخت نعش که االنه وای گرفت یقشو و اولیه پسر سمت رفت مرتضی

  کن ولش مرتضی .مهسا

  چیکارم من بدم نشون بهش بذار نه .مرتضی

  ببخش تو کردیم غلط ما داداش .دومی پسره

 میکشمتون شید من خانم مزاحم ببینم دیگه بار یک .مرتضی

 ببخش داداش باش .اولی پسر
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  سالمت به حاال بخشیدم .مرتضی

 کنارم نشست مرتضی شدن دور ازمون نفهم دوتا اون اینکه بعد

  که؟ نگفتن بهت چیزی .مرتضی

 بدم شماره گفتن فقط نه .مهسا

 نقدرا مانتوت چرا تو همن مثل دخترا ی همه میکنن فکر شخصیت بی ی شعورا بی .مرتضی
  کوتاهه

  ....آخه .مهسا

 بپوشیا کوتاه مانتوی بیرون میای وقتی نبینم دیگه .مرتضی

 باش .مهسا

 شدن خراب هم بستنیا .مرتضی

  میشه شدید داره بارون خونه بریم پاشو نیس مهم کن ول .مهسا

 بریم .مرتضی

 ندگیران سرعت با داشت و گذاشت غمگین آهنگ یه مرتضی شدیم ماشین سوار باهم وقتی
 وصدخدار که برسیم مقصد به سالم که میکردم درخواست خدا از داشتم دلم تو منم میکرد

 از من و کرد پارک گوشه یه ماشینو مرتضی رسیدیم مقصد به سالمم شکر مرتبه هشتاد و
 سالن داخل وقتی اومد دقیقه چند بعد اونم و کردم باز خونرو دره و شدم پیاده ماشین
 میکنه تماشا تلوزیون داره و مبل رو نشسته مامانم دیدم شدیم

 مامان سالم .مهسا

 جان مهسا سالم به .مامان

 سالم .مرتضی

 خوبی پسرم سالم .مامان

 خوبید شما خوبم ممنون .مرتضی

 منم خوبم گلم بله .مامان

 کجاس افشین مامان .مهسا
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 شیراز رفتن فرشاد با .مامان

  چی ی واسه وا .مهسا

  شیراز برن باید تیر همیشه که میشناسی دوتارو این گذرونی خوش رفتن .مامان

 بله بله .مهسا

 برم من دیگه خوب .مرتضی

 بمون شب حاال عزیزم کجا .مامان

 جفت مواس مهندسی شرکت یه که بگم بابا به قراره نریم دانشگاه قراره که حاال نه .مرتضی
  کنه جور و

 باشی موفق عزیزم باشه اهان .مامان

 خدافظ دیگه خوب ممنون .مرتضی

 خدافظ .مهسا و مامان

 که اتاقم تو برم خواستم رفت مرتضی وقتی

  بودید؟؟ کجا .مامان

 پارک رفتیم هیچ .مهسا

 میشه بهتر اخالقاتون زمان مرور به گفتم دیدی اهان .مامان

 یا دیگه دلیل وگرنه پارک برد منو جبرانش واسه کرد اشتباهی کاره یه اون مامان .مهسا
 نداشت

 خوش شب اهان .مامان

 خوش شب .مهسا

 تخت رو تمنشس و پوشیدم فسفری آبی وتاپ آبی رنگ به کوتاه دامن یه اتاقم تو رفتم وقتی
 داد وابج باالخره بوق تا سه بعد گرفتم رو سمانه ی شماره و اوردم در کیفم تو از گوشیمو و

 الوووووو .سمانه

   بهم؟؟ بزنی زنگ میمیری الو مرض .مهسا

  که شما عین نیستم عالف دارم دانشگاه فردا من خوب وا .سمانه
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  میخوندی؟؟ درس داشتی االن مثال نیستید عالف بله اهان .مهسا

 کردیم هماهنگ تقلب واس ها بچه از یکی با چنده کیلو درس بابا نه .سمانه

  کارت تقلب سره تو خاک ای .مهسا

 ( خنده زیره زد و) گلت؟؟؟ همسر با میکنی چیکار خبرا چه خودت سره تو خاک .سمانه

 جونت سپهر با میکنی چیکار تو هیچکار شم راحت من بمیره شوهرم هناق .مهسا

  من؟؟ جون شده سپهر حاال تا کی از جونت؟؟؟ سپهر .سمانه

  نبود؟؟ مگه .مهسا

  نبود نخیر .سمانه

  ازش؟؟ خبر چه حاال خوب .مهسا

 کالس طبع شوخ شده آقا هیچی .سمانه

 بابا نه اووووووو .مهسا

 ببین و بیا فقط داشنگاه تو کرده شیرین خودشو همچین اره اه اه .سمانه

 میاره در هم تورو حرص حتما هههههه .مهسا

 بدجور .سمانه

  نداری؟ کاری سمی اوکی ههههههه .مهسا

  بزنگ بازم قربونت نه .سمانه

 بای باش .مهسا

 بای بوس .سمانه

 دادم داص با نفسمو تختو رو کشیدم دراز کردم خاموش اتاقو والمپ کردم قطع تلفنو وقتی
 همین با و بود باحال خعلی مرتضی شدن غیرتی بود خوبی روز چه امروز آخیش بیرون
  رفتم خواب به افکار

 بیدار وقت چه حاال اه صبحه 2 ساعت دیدم کردم نگاه ساعت به و کردم باز چشمامو وقتی
 و شدم لندب نمیشه که نمیشه انگار نخیر دیدم که بخوابم خواستم دوباره ابله، آخه بود شدن
 ردنک شونه به کردم شروع و برداشتم رو شونه و میز پشت نشستم و آیینه جلوی رفتم
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 ور زدم قرمزم رنگ به خوشگل تل یه و بستم باال کش با موهامو و این از اینم خوب موهام
 دمدی آشپزخونه داخل رفتم وقتی بیرون اتاق از رفتم و شدم بلند صندلی روی از موهام

 تو دارهبی صبح وقت این کی دیوونه معلومه خوب نیس صبحونه از خبری هیچ برم قربونش
  کردم روشنش و سماور سمت رفتم مجبوری بدبختی فقط

 میکنی چیکار اینجا تو .مامان

 خورد جر خودم گوش ی پرده که کشیدم بلند جیغ یه

 دیدی جن مگه چته ایشالله بگیری درد مرض ای کوفت ای .مامان

 دادی سکتم اشپزخونس تو اومدن طرزه چه این مامان .مهسا

  آشپزخونه تو میام میزنم در بعد به این از چشم .مامان

  داره؟؟ در اشپزخونمون مگه مامان .مهسا

 بذاره در یدونه بابات میگم خوب .مامان

 ماماااااان .مهسا

 شدی بیدار زود انقدر چرا حاال مرض .مامان

 داشت تعجب جای خودمم واسه نمیدونم .مهسا

  شدی؟؟ بیدار زود انقدر  !!!مگه شدی خل  اهان .مامان

 بود خودم دست مگه چیه خل مامان .مهسا

  صندلی رو بشین باشه نبود؟؟؟ اهان .مامان

 بخیر صبح سالم .بابا

 جونم بابا سالم .مهسا

 شدی بیدار زود انقدر امروز شده چی خودم سحرخیز دختر اوه .بابا

 نمیدونم خودمم واال .مهسا

  عزیزم؟؟ خوبی .بابا

 عااااااالی .مهسا

 میارم صبحونرو االن بشین علی .مامان
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 خانم چشم .بابا

  باشه بعد ی هفته عروسیتون قراره جان مهسا راستی .بابا

 وای کنیم؟؟؟؟ عروسی قراره دیوانه اون و من چیه دیگه عروسی؟؟؟؟؟؟ هاشم بنی قمر یا
 نه

 زود انقدر چرا حاال بابا .مهسا

 که نیس زود عزیزم .بابا

 میزنید حرف بعدا صبحونه خوردن به کنید شروع وللش حاال .مامان

 و لقمح تو کردم لقمه چندتا سریع چیه دیگه عروسی اه نفهمیدم صبحونه از هیچی من ولی
  شدم بلند میز پشت از

 مرسی .مهسا

  ....جهیزیت راستی عزیزم خواهش .مامان

 بخرید خودتون چیزا جور این و جهیزیه از نمیارم سردر چیزی من مامان .مهسا

  باشه؟؟ رنگی چه خونت رنگ ترکیب داری دوست فقط عزیزم باشه .مامان

 کنم انتخاب خونرم وسایل رنگ بیام حاال راضیم خیلی اه اه

 سفید و طالیی .مهسا

  باشه من برم سلیقم با دختر قربون .مامان

 به مکرد شروع و تحریرم میز پشت نشستم و اتاقم تو رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از
 رمانم ی ادامه  خوندن

 کردم نگاه صفحش به و داشتم برش تخت روی از خوردن زنگ به کرد شروع گوشیم
  زده زنگ من به چرا این علی یا بسکتبال توپ ی اندازه شد چشمام

 الو .مهسا

  خوبی خاله دختر سالم الو .پرهام

 خوبی تو مرسی سالم .مهسا

  کنی ازدواج میخوای شنیدم خبرا چه خوبم منم مرسی .پرهام
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  اره .مهسا

  بود؟؟؟ چی اسمش بابات؟؟ دوست پسر با .پرهام

 مرتضی .مهسا

 تو دبع هفته چند قراره منم اینکه بهت بگم یچی فقط شی خوشبخت امیدوارم اهان .پرهام
 کنم عقد

  حاال کی با اوووووووو .مهسا

 مهساس اسمش نیستی من واسه که تو یاد به .پرهام

  شید خوشبخت انشالله اهان .مهسا

 رابخ کارام با خودمو نباید توئه با حق فهمیدم تو حرفای بعد همچنین گلم مرسی .پرهام
  کنم

 شدی آدم که خوبه خیلی .مهسا

 کنار بذار رو شوخی مهسا ااااااا .پرهام

 کردی پیدا و درست راه باالخره که گل پسر افرین باش باش ههههههه .مهسا

 بشی خوشبخت امیدوارم قلب صمیم از مهسا مرسی .پرهام

 همینطور منم مرسی .مهسا

  نداری؟؟ کاری .پرهام

 خدافظ نه .مهسا

 خدافظ .پرهام

  بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند شد هدایت راست راه به پرهامم خداروشکر خوب عجب

 بده مژده مامااااااااان .مهسا

 هستی بینی پیش قابل غیر انقدر چرا تو بچه نشی گور به گور .مامان

 خودمممممممم مامان ههههههه.مهسا

  کردم بوس شو لپ و پریدم
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 شده چی بگو بابا خوب .مامان

 کنه عقد من عروسیه بعد هفته چند قراره شده آدم پرهام هیچ .مهسا

  کی با واقعااااااااا .مامان

 دیگه دختر یه با .مهسا

 چیه اسمش مسخره میدونم .مامان

 مهسا .مهسا

  مهسا؟؟؟؟ .مامان

 اره .مهسا

 میگم تبریک خالت میزنم زنگ میرم االن شه خوشبخت انشالله اهان .مامان

  باش .مهسا

 و رداشتمب گوشیمو و اتاق تو رفتم بشه تر بهتر هست بهتر که  همینطوری حالم اینکه برای
 سمانه به زدم زنگ

 سالم الو .مهسا

 خوبی جیگری سالم .سمانه

 خوبی تو عاااااالیم مرسی .مهسا

 عااااالیم منم .سمانه

  بیرون؟؟ بریم ای پایه ایول .مهسا

  دنبالم؟؟ میای یا دنبالت بیام شدید پایتم .سمانه

  دنبالت میام .مهسا

 بای بوس پس باش .سمانه

 بای .مهسا

 کلوش مشکی مانتوی یه و لباسام کمد سمت رفتم کردم خاموش گوشیمو اینکه بعد
 یجلو وایسادم و کردم انتخاب سفیدم خوشگل شال یه و سفید دمپای شلوار و خوشگل

 از قرمزمو تل و بیرون ریختم موهامم بعد کننده سفید کرم و زدم لبام به صورتی رژ یه آیینه
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 برداشتن و عطر زدن بعد و کردم سر شالمو و ارایشم میز رو گذاشتم و برداشتم موهام رو
  بیرون رفتم اتاق از سفیدم کیف

 بیرون سمانه با میرم دارم من جونم مامی .مهسا

 خدافظ بگذره خوش عزیزم باش .مامان

  بای .مهسا

 سوار و پارکینگ تو رفتم پوشیدمش بیرون اوردم جاکفشی از مشکیمو کفش اینکه بعد
  اینا سمانه ی خونه سمت کردم حرکت و بیرون خونه از اومدم و شدم ماشینم

 دقیقه2 بیرون بیاد خونه از تا ترمز رو زدم اینا سمانه ی خونه دره جلوی رسیدم وقتی
 اومدم ماشین از  بکنه دل خونشون از نمیخواد خانم این انگار نه انگار نه دیدم گذشت

  زدم زنگ خونشونو در سمت رفتم و پایین

 بلهههههههه .سمانه

 دیگه بریم بیا گمشو خونه تو مردی بال و بله .مهسا

  میکنم آرایش دارم کن صبر تویی اااا .سمانه

 و ریدخ بریم فقط میخوایم که عروسی بریم نمیخوایم کنن پوکت مخ اون تو خاک ای .مهسا
 بزنیم دور یکمم

  سرت تو میزنم بیرون میام نزن بهم منو ریزیه برنامه نداره ربطی من به .سمانه

 کن تموم زود فقط وحشی بابا خوب .مهسا

 اوکی اوکی .سمانه

 ونمنمید حدود بعد که( بند پازل میشه چی) گذاشتم شاد آهنگ یه و ماشین تو برگشتم
  اوردن تشریف خانم و شد باز اینا سمانه ی خونه دره بس و داند خدا چقدر

 من دوست ای تو بر سالم .سمانه

 اومدی زود چقدر مرض و سالم .مهسا

 انجام کامل رو ریزیم برنامه که اینه مهم نیس مهم من به ایول اومدم؟؟؟ زود اااااا .سمانه
 دادم

  خبر؟؟ چه بله اهان .مهسا



 
86 

 

 کمر تا اومده برف .سمانه

  من مخ رو  نرو، سمااااااانه .مهسا

  رشدی؟؟ به رو راهی؟؟؟ روبه خبر چه تو سالمتی  هیچ، باش .سمانه

  !!!یس یس .مهسا

  خوبه؟؟؟ ارایشم راستی خداروشکر خوب .سمانه

  قرمزه و مشکی رنگای از ترکیبی ارایشش دیدم کردم نگاه بهش

  نمیکشی؟؟ خجالت تو .مهسا

  !؟!چی؟ ی واسه وا .سمانه

  نمیکشی؟؟ خجالت قرمز؟؟؟ ارایشیه؟ چه این سفید چشم ی دختره.مهسا

  شد؟ حسودیت واست بمیرم آخی  نخیررررر،.سمانه

  تو؟؟ به .مهسا

  خودت به پس نه .سمانه

  نمیشه حسودیم نه .مهسا

  مرتضی؟؟؟ از خبر چه اوکی اهان .سمانه

 کنم ازدواج بعد ی هفته قراره  !!!!ایشالله برسه مرگش خبر هیچ .مهسا

 امبی بگو منم عروس لباس خرید واسه رفتی اگر راستی من؟؟؟ جان چییی؟؟؟؟ .سمانه

 نده من به الکی جو حاال خوب .مهسا

 بشی عروس قراره باش خوشحال غم فاز تو رفتی چرا حاال .سمانه

 نه هم سمانه که ( میشه پیدا گونم روی چال) عاشقشه سمانه که اونایی  از زدم لبخند یه
 کرد بوس گونمو رو چال و پرید  گذاشت نه برداشت

 بشم لبخندت اون قربون من آی .سمانه

  رسیدیم که شو پیاده نکنههههههه خدا .مهسا
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 یارایش وسایل ی مغازه یه داخل رفتیم باهم بزرگ پاساژ یه رفتیم و شدیم پیاده باهم
 تومان مغازه یه رفتیم و کردیم خرید اونجا از عالمه یه(  سمانس و من خوراک که) میفروشه

 شال و مشکی شلوار و خریدیم مشکی و طالیی رنگ به ست مانتوهای دوتایی فروشی
  خریدیم مشکی و طالیی کفش یه و فروشی کفش مغازه یه رفتیم بعد مشکی

  دیگه گرفت نفسم من واااااای .سمانه

 بخوریم پرتقال آب شاپ کافی یه بریم بیا پس .مهسا

 بریم بریم .سمانه

 میز تپش از خوردیمشون اینکه بعد دادیم سفارش پرتقال آب دوتا و شاپ کافی یه رفتیم
  کردم حساب و رفتم من و شدیم بلند

  خونه؟؟ بریم .مهسا

  اره .سمانه

 وندمرس رو سمانه اینکه بعد اینا سمانه خونه سمت کردم حرکت و شدیم ماشین سوار باهم
 خودمون ی خونه سمت رفتم خودمم خونشون در جلو

 و شدم سالن داخل و شدم پیاده و کردم پارک پارکینگ تو ماشینو خونه رسیدم وقتی
  مبل رو گذاشتم و بودم کرده که خریدایی

 سالم .مهسا

  خوبی؟؟؟ سالم .افشین

  چطوری؟؟؟ مهسا سالم .فرشاد

 شما عاااااالیم شد روشن چل و  خل دوست دوتا شما جمال به ما چشم به .مهسا
  خوبید؟؟؟

  هستیم عالی هم ما .افشین و فرشاد

  بله بله .مهسا

  بودی؟؟؟ کجا .افشین

 راستتتتتتتی خرید سمانه با بودم رفته هیچ .مهسا

  تو دست از بکشه میخواد چی مرتضی بدبخت آخ اخ آخ .فرشاد
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  چمه؟؟؟ من مگه .مهسا

  .....یستین بلد که پختنم غذا هستی که اعصابم بی هستی که جیغو جیغ نیس چت .فرشاد

  نیستم؟؟ بلد کردن درست غذا من دراد چشمت .مهسا

 بلدی اندکی تعداد یه فقط .افشین

  میزنی حرف زیبا چه برادر اوه .فرشاد

 هههههههه .افشین و  .مهسا

 مهسا بگی میخواستی چی حاال .افشین

 بگیره زن میخواد پرهام هیچ .مهسا

 واقعا( تعجب با) .فرشاد

 بمیری تو .مهسا

  بمیری خودت .فرشاد

  نمیمیرم که نکنم کفن تورو تا من .مهسا

  چیه؟؟ زنش اسم مهسا خوب شده چی ببینم شید الل اه .افشین

 مهساس اسمش .مهسا

 نبود بهتر این از اسم اه اه اه .فرشاد

 قشنگی این به اسم ایشالله تو بمیری الل .مهسا

 الکی مثال بله بله اوه .فرشاد

 فرشااااااااد .مهسا

 داریا مشکل تو کلن مرض .فرشاد

  شام و عصرونه واسه دعوتیم اینا مرتضی ی خونه شو آماده برو مهسا دیگه کافیه اه .افشین

 دنبالت میاد شوهرت شو آماده برو اره .فرشاد

  نیس؟؟ زود فقط اوکی اهان .مهسا
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 به ماحت فقط شو اماده دیر داشتی دوست هم تو کمک واسه اونجا رفتن مامانینا نه .افشین
  خوب؟؟ دنبالت بیاد تا بزن زنگ مرتضی

  خب .مهسا

 بای میریم دیگه ما .فرشاد

  سالمت به .مهسا

 ناهار من علی یا بود0 ساعت کردم نگاه ساعت به رفتن فهمیدم شنیدم درو صدای وقتی
 یه و اتاقم تو رفتم مردم ی خونه رفتن االن از دارن خوشی دل عجب اینا نخوردم هیچی
 و ارایشم زمی پشت نشستم و و ای قهوه راحتی شلوار یه و پوشیدم کرمی کوتاه آستین لباس

 هب کردم شروع و بستم ای قهوه کش یه با موهامو بعد و موهام کردن شونه به کردم شروع
 میز پشت از شیک اما ساده به به کرم ی سایه و زدم روشن ای قهوه رژ یه کردن آرایش

 اشپزخونه تو رفتم و گذاشتم شاد اهنگ یه وusb به زدم فلشمو سالن تو رفتم و شدم بلند
 کردنش سرخ به کردم شروع  کردم خوردشون اینکه بعد و اوردم در یخچال از سوسیس

 هب کردم شروع و میز پشت نشستم و ظرف یه تو ریختمشون شدن سرخ قشنگ وقتی
 به دکر  شروع خونه تلفن دیدم سالن تو رفتم و شستم ظرفارو شد تموم وقتی خوردنش

  خوردن زنگ

 بله .مهسا

 خوبی عزیزم سالم .زهرا

  خوبید؟؟ شما مرسی خانم زهرا سالم ااااا .مهسا

  خبر؟؟ چه عزیزم مرسی خوبم من .زهرا

  بیاریدا نوتونم باید خونمون اومدید خانم زهرا راستی شماس دست خبرا .مهسا

 کاری بود شده تنگ واست دلم  بپرسم،، حالتو خواستم فقط عزیزم باش هههههه .زهرا
  نداری؟؟

 خدافظ باشید خودتون مراقب نه .مهسا

 گلم خدافظ .زهرا

 فلش و اتاقم تو رفتم و کردم جدا ازش و  فلش وusb سمت رفتم کردم قطع تلفنو وقتی
 و میزنم چرت ساعت2 خوب 3ساعت دیدم کردم نگاه ساعت به تحریر میز رو گذاشتم
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 وشیمگ بکشم دراز خواستم می که همین و تخت رو نشستم میشم آماده و میشم پا2 ساعت
 انقدر خطه پشت که کسی اون بگیره درمان بی درد مرض، اه خوردن زنگ به کرد شروع

 ببینم کنم نگاه صفحه به اینکه بدون و اوردم در کیفم تو از گوشیمو مزاحما این از میاد بدم
 دادم جواب میمونیه کدوم

  ها؟؟ .مهسا

 ادب بی بله نه ها سالم علیک .مرتضی

 کردم نفرین و بدبخت این چقدر من وای

  فرمایش؟؟ علیک گیرم .مهسا

  شی؟؟ حاضر خوای نمی .مرتضی

 بدی اجازه شما اگر بخوابم میخوام فعال نخیر .مهسا

  بخوابی؟ .مرتضی

  مگه؟؟ شدی کر دیگه اره .مهسا

  دنبالت میام دارم شو آماده باش زود مهسا .مرتضی

  خستم من بابا گمشو برو اه .مهسا

  کردی؟؟ بلند کوه .مرتضی

 عنیی بخوابم میخوام گفتم وقتی نکردم یا کردم بلند کوه من چه تو به اصال آقا .مهسا
  افتاد؟؟؟ بخوابم میخوام

  میکنم امادت خودم میام نباشی آماده اگر قرآن به شو آماده سریع نیوفتاد نه .مرتضی

 میکنی غلط تو .مهسا

 خودت با عواقبش نشدی شدی، شدی، آماده دادی خود باشم گفته .مرتضی

 کمد سمت رفتم و شدم بلند تخت رو از میوفتادم دیوانه این گیر باید چرا من اه کرد قطع و
 ونپوشیدنش به کردم شروع و مشکی شلوار و اوردم در طالیی و مشکی مجلسی مانتوی یه
 و شیدمک مشکی چشم خط یه چشمام زیر و مالیدم کرم صورتم به و آیینه جلوی رفتم بعد و

 زا ذره یه کردم سرم مشکیمو شال و زدم خودم به عطر ذره یه و زدم لب رنگ لبام به بعد
 ونبیر اتاقم از رفتم و دوشم رو انداختم هم مشکیمو طالیی کیف و بیرون ریختم موهامو
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 پایین مبر  میخواستم که همین  کردم، پام طالییمو و مشکی کفش و کردم کلید  و سالن دره
  و شد کبود کنم فکر که پیشونیم به زدم محکم یدونه  برنداشتم، لباس اونجا واسه افتاد یادم

 مدک تو از و اتاقم تو برگشتم و اوردم در کفشمم میدادم مالش پیشونیمو که طور همین
 یفمک تو گذاشتمش و اوردم در قرمز رنگ به مجلسی خوشگل لباس یه هام مجلسی لباس

 یرونب رفتم و کردم پام کفشمو سریع زد دیوانه جناب درو زنگ که بیرون برگشتم باز و
  ...بعد کرد تعجب یکم اول دید منو که همین در جلو بود وایساده

  سالما ی کلمه با داری مشکل کال تو سالم علیک .مرتضی

  دیگه بریم بیا گمشو میزنی ور چقدر سالم .مهسا

 بگیریم میخوایم ما زنه اینم پروردگارا .مرتضی

  بخواد دلتم .مهسا

  خونشون سمت به کرد حرکت و جلو نشستم منم شد سوار و نداد جوابمو دیگه

 

  کنی؟؟؟ کار میخوای .مرتضی

 کردم نگاه مرتضی به و بیرون اوردم گوشیم از و سرم

  .......دون نمی .مهسا

 کنی کار ندارم دوست نه .مرتضی

  مثال؟؟ چرا .مهسا

 کن کار برو  شدیم جدا هم از اینکه بعد کنی کار نمیاد خوشم همینطوری .مرتضی

  اوکی .مهسا

  نمیتونه ولی بگه میخواد یچی کردم احساس

  نمیتونی؟؟؟ که بگی میخوای چی .مهسا

  ....من اینکه از امممم .مرتضی

  میزنی؟؟ حرف میکنی استخاره بقیش خوب .مهسا

  نیستی؟؟؟ ناراحت بودم دوست قبال یکی با من اینکه از .مرتضی
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 تو بشم؟؟؟؟ ناراحت من تو کارای بخاطر سیاه، سال صد عمرا ناراحت؟؟؟ جااااااان .مهسا
 خواب

  میگیره باال خودشم چه بابا خوب .مرتضی

  دادم جواب منم پرسیدی سوال .مهسا

  بود؟؟ چی دوستت اسم راستی اوکی .مرتضی

  سمانه .مهسا

  کنی؟؟؟ دعوتش میخوای بعد ی هفته ی واسه .مرتضی

  شنبس،؟؟؟ چند راستی پ ن پ .مهسا

  دوشنبه .مرتضی

  .....عر لباس اهان .مهسا

 خریدن واست خودشون مامان و بابا .مرتضی

  .....سایز که اونا .مهسا

 پرسیدن مامانت از میدونستن چرا .مرتضی

  اهان .مهسا

  بخریم کفش باید ما فقط .مرتضی

  رنگیه؟؟؟ چه عروسم لباس.مهسا

 طالیی و سفید .مرتضی

  میخرم طالیی و سفید کفشم پس خوب .مهسا

  ....ساعت باش .مرتضی

  داری؟؟ دختر دوست هنوزم تو کن صبر کن صبر .مهسا

  چطور؟؟ .مرتضی

  بدونم میخوام همینطوری .مهسا

 ندارم نه .مرتضی
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  اوکی اهان .مهسا

 میخرم کفش واست میریم باهم6 ساعت .مرتضی

  .....خود نه .مهسا

 میام منم .مرتضی

  من؟؟ حرف تو میای همش چرا .مهسا

 میکنم اذیتت میده حال خعلی .مرتضی

  باشه میده؟؟؟ حال .مهسا

 اهمب  خونشون دره جلوی رسیدیم وقتی گرفتی کم دست هنوز و من مرتضی آقا برات دارم
 حیاط طول کردن طی بعد و شدیم حیاط وارد باهم کرد باز کلید با درو مرتضی و شدیم پیاده

 سالن داخل رفتیم و اوردیم در کفشامونو و در جلوی رسیدیم

 سالم .مرتضی و مهسا

  سالم  .مرتضی مامان و مامان

  خوبید؟؟ .بابا

  ممنون .مرتضی

 عااااالی .مهسا

 ما یشپ بیاید کنید عوض لباساتونو برید منننن برم گلم عروس قربون .مرتضی بابای

 من اتاق بریم بیا چشم .مرتضی

 رنگای زا ترکیبی اتاقش رنگ خوشگله چه واااااای کردم کپ من که مرتضی اتاق رفتیم باهم
 هچ دیگه خودشیفتس دیوار به بود زده خودش از بزرگ عکس تا سه و بود مشکی و آبی

  کنیم

  چطوره؟؟ .مرتضی

  تحمله قابل .مهسا

 فحش نمک فکر  میرسید عقلم که اونجایی تا ولی نبود شنیدن قابل که گفت یچیز لب زیر
  داد
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 بیرون میرم من کن عوض لباساتو .مرتضی

 باش .مهسا

 و مزد قرمز ی سایه یه و لبم به زدم قرمزمم  رژ و پوشیدم قرمزو لباس بیرون رفت وقتی
 هدفون و وایساده اتاق دره جلوی دیدم که بیرون اومدم اتاق از کردم مرتب یکم شالمم

 با اول برگشت که انگشتم با کمرش به زدم میده گوش آهنگ داره و گوشش تو گذاشته
  ....کردو جور و جم یکم خودشو بعد و کرد نگاه بهم تعجب

 شدی خوشگل ولی درکه قابل غیر اینکه با .مرتضی

 ببینی نداشتی چشم تو بودم خوشگل من .مهسا

 میام منم پایین برو بله بله اوه .مرتضی

 باش .مهسا

 

 پایین اومدم ها پله از

 بشین ما پیش بیا عزیزم .مرتضی بابای

 چشم .مهسا

 خودم بابای و مرتضی بابای بین نشستم

 یه نیدک دعوا باهم اینکه عوض و میخوایم دوتارو شما صالح ما دخترم ببین .مرتضی ی بابا
 وبهتر یدش آشنا همدیگه اخالقای با تا بیرون برید باهم بیشتر و باشید تر مهربون باهم ذره

 کنید درک همو بتونید

 غد و سرد و دیوانه میشه معنی کلمه چند تو کال مرتضی

 خوبیم باهم که ما .مهسا

  وبخ خیلی همدیگرو باید سقف یه زیر برید اینکه بعد ولی میدونم بله .مرتضی بابای
 باشید شناخته

   میکنیم سعیمونو چشم .مهسا

 باشید تر مهربون هم با دعوا عوض پس .بابا
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 چشمممممممم .مهسا

  گل ی خانواده بر سالم .افشین

 پسرم سالم .بابا

  سالم .فرشاد

 گل پسرای بر سالم .مرتضی بابای

  بودید؟؟ کجا خوبید .بابا

 بگردیم بودیم رفته هییییچ .فرشاد

  خودتون جان اره .مهسا

 بزنیم قدم یکم حیاط بریم بیا .بابا

 بریم .مرتضی بابای

 بگیر یاد کردن سالم کنی دخالت ترت بزرگ کارای تو اینکه عوض .افشین

 سالم اوه .مهسا

 خوبی علیکم .فرشاد

 عاااااالیم .مهسا

  کو؟؟؟ مرتضی .افشین

  اینجام من .مرتضی

  پوشیده مشکی شلوار و  مز قر تیشرت یه دیدم که سمتش به برگشتیم تایی سه

 زدن ست شوهر و زن اووووووه .فرشاد

 میاد بهتون خیلی بپوشید لباس هم عین همیشه دوتا شما میشه چی وای .افشین

 بشن چی هاتون بچه اوه .فرشاد

 شو الل فرشاد .مهسا

  که نداره خجالت .فرشاد

 فرشااااااد .مرتضی
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 کردم غلط اوکی .فرشاد

  کردی خوبی کار .مهسا

  پنجه ساعت االن بیرون بریم اید پایه ها بچه .افشین

  پایتم چهار که من .فرشاد

 بریم .مرتضی

 بیاد میگم هم سمانه به ولی هستم منم .مهسا

 بیاد تا میگم سپهر به منم .مرتضی

 با هبیار  رو سپیده نگو بگی میخوای سمانه به من جان مهسا ولی مرتضی باشه .افشین
 خودش

 ببینیم افشینو خوردن حرص یکم  بیارتش بگو جان جان .فرشاد

  گفتی؟؟ چی .افشین

  خنده زیر زدیم مرتضی و من دنبالش دوید و

  بگیرید رو وحشی این بیاید مرض .فرشاد

  وایسی پاش باید زدی حرف حقته .مهسا

 صورتش تو زد الکی یدونه گرفتشو افشین که

 میزدی تر محکم یکم داشت درد چقد داداش نوچ نوچ نوچ .فرشاد

 پس شو ساکت میزنمتا فرشاد .افشین

 چشم اوکی .فرشاد

 نیاره خودش با رو سپیده که بکن سعیتم ولی بگو سمانه به برو مهسا .افشین

 باش ههههههه .مهسا

 کن عوض لباساتو من اتاق تو برو .مرتضی

 باش .مهسا
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 و لبام به زدم لب رنگ کردم پاک قرمزمم رژ و پوشیدم مانتومو و مرتضی  اتاق تو رفتم
 گرفتم رو سمانه ی شماره و اوردم در کیفم از گوشیمو

 بلهههههه .سمانه

 خوبی سمی سالم .مهسا

 چطوری تو مرسی جون مسی به .سمانه

  ؟؟ پهرس و مرتضی و فرشاد و افشین با البته بیرون بریم ای پایه میگم خوبم منم .مهسا

  هست؟؟ سپهرم .سمانه

  نه؟؟ یا میای حاال یس .مهسا

  ....سپ آخه .سمانه

 لطفااااا دیگه بیا توروبخوره نمیخواد که سپهر بابا .مهسا

 خودما با میارم هم رو سپیده باشه .سمانه

 میبینمت بای باشه هههههه .مهسا

 بای .سمانه

  نبیرو اومدم اتاق از کیفمو داخل گذاشتم بودم کرده تاش مرتب که لباسمو و گوشیمو

  میاد؟؟؟ سپیده شد چی .افشین

 میاد معلومه میپرسی من عشق سواله .فرشاد

  اره؟؟؟ .افشین

 ندهخ زیر زد فرشادم و پیشونیش به زد یدونه افشین که دادم تکون اره عالمت به سرمو

  چجوریه؟؟ حالت االن داداش افشین .فرشاد

 دیوار به بکوبم کلمو دارم دوست االن یعنی داداش .افشین

 ههههههههههه .فرشاد

  دیگه بریم کنید صحبت درست من دوست ابجیه درباره خوب خوب .مهسا

  بیاید شوهرتون با باید جنابعالی بعدشم که نداریم عجله .فرشاد
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 شوهرم شه گور به گور ای

  پارک میریم ما بیاد هم مرتضی تا باش منتظر یس .افشین

 بای بای .فرشاد

  مبل رو نشستم منم و رفتن و دادن تکون دست برام باز نیش یه با هردوتاشون

  اتاقشه تو مرتضی برو عزیزم .مرتضی مامان

 بیاد تا میشینم جا همین نه .مهسا

 کنی صداش تو میخواد شایدمرتضی.مامان

  کنه صداش زنش نخواهد دلش کیه دیگه اره .مرتضی بابای

 وریمجب کرد بحث مامان دوتا این با نمیشه انگار نه دیدم ولی استثناهاس اون از مرتضی
  ...که در به زدم دستم با دوبار مرتضی اتاق سمت رفتم و شدم بلند

  بفرمائید .مرتضی

 عطر خودش به داشت داخل رفتم و کردم باز درو دخترات دوست حلق تو ادبت اوووووه
 ولی ودب کرده عوض سفید بلیز و مشکی کت یه با تیشرتشو کردم نگاه تیپش به میزد

  من سمت برگشت بود همون شلوارش

 حاضرم من بریم تویی ا .مرتضی

 وارس و شدیم خارج خونه از کفشامون پوشیدم و خدافظی بعد و بیرون اومدیم اتاق از باهم
  شدیم ماشین

 ریمب باید ما یا داره ماشین خودش چی خانم سمانه ماشینش با میاد خودش سپهر .مرتضی
  دنبالش؟؟

 بیان خودش ماشین با کنم فکر .مهسا

  میاد؟؟ ابجیشم .مرتضی

 اره .مهسا
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 اهنگ صفحش به و اوردم درش کیفم از خورد زنگ گوشیم که نزدیم حرف باهم زیاد راه تو
  دادم جواب سریعسمیبود نوشته کردم

 جونش .مهسا

  میرید؟؟ پارک کدوم مهسا میگم عشقم سالم .سمانه

 ( )... پارک سالم .مهسا

 بریما شاپشم کافی باید پس اااااااا .سمانه

  بله بله .مهسا

  هستی؟؟ کی با االن .سمانه

 مرتضی .مهسا

 های تا بای پس اوکی .سمانه

 بابای .مهسا

 پاشایی مرتضی ی تکراره رو قلبم) آهنگ که زدم و ضبط ی دکمه کیفمو تو گذاشتم گوشیمو
 شد شروع(

  بریما باید هم شاپ کافی میگم مرتضی .مهسا

  باشه .مرتضی

 رشادمف و ماشین دره به بود داده تکیه افشین که دیدیم و فرشاد و افشین رسیدیم وقتی
  دیمش پیاده و کرد پارک افشین ماشین پشت ماشینو مرتضی  درخت، به بود داده تکیه

  نیومدن؟؟ چرا خواهرش و سمانه .فرشاد

  نیومده سپهرم .افشین

 راهه تو که سمانه .مهسا

  موند کجا ببینم سپهر بزنم زنگ کن صبر .مرتضی

 دم گذاشت گوشیو گرفت سپهرو ی شماره اینکه بعد و اورد در شلوارش جیب از گوشیشو
  گوشش

  کجایی؟؟ سالم الو .مرتضی
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....... 

  دیدمت اهان .مرتضی

 اومد هرسپ و شد پارک مرتضی ماشین پشت( پورشه) مگولی گوگول خوشگل ماشین یه که
 عینک یه و سفید شلوار و بود پوشیده فسفری سبز لباس یه سپهر تیپی چه اووووووه بیرون

 ما سمت اومد چشماش به بود زده هم لجنی سبز

 سالم .سپهر

 سالم .هممون

 و سپیده و شد پارک افشین ماشین جلوی سمانه ماشین دیدم که برگشتیم گی همه بوق بوق
 پایین ماشین از اومدن سمانه

 بنده دوست اینم به به .مهسا

  خواهرشون و( خنده با) .فرشاد

 خنده زیر زدن افشین و خودش که

 بدبختا ی سپیده این به دادید گیر امروز هم شما درمان بی درد .مهسا

  سپیچ گیر اونم .مرتضی

 همگی سالم .سمانه

 سالم .سپیده

 گل خواهرای سالم .مهسا

 سالم صد و سالم( خنده با) .فرشاد و افشین

 سالم .سپهر

 سالم .مرتضی

 ایستاد سمانه کنار هم سپیده و کنارم اومد سمانه

  خانم؟؟ سمانه هستید خوب .سپهر

 میگذره .سمانه

  بریم؟؟ کجا االن خوب .فرشاد
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 بازی سرسره و بازی تاپ بریم معلوم میپرسی؟؟ عیزم سوال .مهسا

 خودمی دوست که الحق .سمانه

  کردن شروع اینا پارک این اومدیم باز خدا وای .افشی

 بریم باید شاپم کافی افشین آقا دیدی کجاشو حاال اوه .سمانه

  بریم باشه .فرشاد

 رو نشست هم سمانه و صندلیش یه رو نشستم من که تاپ و سرسره سمت  رفتیم باهم
  افشین به اول کردم اشاره من که میداد مون هل و میومد یکی باید فقط و یکی اون

 صندلیا اون رو بشینیم بریم بیا فرشاد سیاه سال صد .افشین

 بریم .فرشاد

  بیشعورا ای .مهسا

 بده هلم بیا سپیده .سمانه

 wc برم میخوام منم ابجی .سپیده

 مالجت تو خاک ای .سمانه

 ضیمرت و سمانه وایسادپشت سپهر سمتمونو اومدن که سپهر و مرتضی بودن مونده فقط
 شدمی بیشتر سرعتش که همینطوری  دادنمون هل به کردن شروع و من پشت  وایساد هم
  میخندیدن هم اونا و میزدیم جیغ هم سمانه و من

 ها بچه نای اینهو شدید آجی مهسا، یعنی بندازم عکس ازتون کنید صبر کنید صبر .سپیده
  هههههههه

  انداخت عکس ازمون و

  پایین؟؟ بیای نمیخوای کوچولو خانم خوب .مرتضی

 دیگه یکم نهههههه .مهسا

  دیگه درنیار بازی بچه مهسا ا .مرتضی

 ایینپ اومدم سواری تاب نمیده حال که تنهایی دیدم دیگه منم و پایین اومد سمانه دیدم که
 سمتمون اومدن و شدن بلند صندلی از فرشادم و افشین که
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  گذشت؟؟ خوش .فرشاد

 یس .سمانه و مهسا

  ها بچه این عینهو بود شده یعنی .افشین

  رفتیم غره چشم بهشون هم سمانه و من و خنده زیر زدن سپهر و مرتضی

  شاپ؟؟ کافی بریم خوب .افشین

 رفتیم اپش کافی به رسیدیم وقتی و شاپ کافی سمت رفتیم و اره گفتیم سر با هممون که
 هک بگیره سفارشارو تا اومد دقیقه چند بعد گارسون و نفره8 میز یه پشت نشستیم و داخل

  هویج آب هم بقیه و دادیم سفارش مکزیکی ذرت سمانه و من

 شروع هم ما و جلومون گذاشتن هرکدوممونو واسه و اوردن هامونو سفارش دقیقه چند بعد
 ما هکن حساب تا رفت افشین و شدیم بلند شد تموم هممون واسه وقتی خوردن به کردیم

  بیاد اونم تا بیرون رفتیم هم

  سواری؟؟ دوچرخه پیست بریم .فرشاد

 شد باز موقع به که دهنت این به ایول وای .مهسا

  شما قربون .فرشاد

 برای دوساعت و باجه سمت رفت افشین و سواری دوچرخه پیست سمت کردیم حرکت
 هر ها دوچرخه سمت رفتیم مرتضی و سپهر و سمانه و فرشاد  و من  گرفت وقت دوچرخه

 داشت درد دل برم قربونش سپیده ( صورتی من واسه)کردیم انتخاب دوچرخه یه کدوم
  کرد انتخاب مشکی دوچرخه یه و اومد دقیقه چند بعد افشینم نیومد

 قرمز .سمانه

 ( لباسش عین)فسفری سبز .سپهر

 مشکی .مرتضی

  کرد حرکت و شد خودش ی دوچرخه سوار هرکی  کرد، انتخاب مشکی .فرشادم

 کردیم سواری دوچرخه که یکم

  بندازیم عکس بیاید ها بچه .افشین

 بندازه عکس ازمون بگیم سپیده به اره .فرشاد
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  موافقم .مهسا

  بندازه عکس سپیده بگیم برگردیم پس .سمانه

 بریم .همه

 هب رسیدیم وقتی زدم رکاب بس از شکست پاهام نکنه کدومتون هیچ نصیب خدا آخ اخ
 بود نشسته سپیده که جایی

  بندازید؟؟ عکس ازمون لطفا میشه خانم سپیده .افشین

 نه که چرا بله .سپیده

 و یمکرد درست قلب دستمون با سمانه و من ما سمت اومد و شد بلند نیمکت رو از سپیده
  ادمفرش و افشین کنارشون گرفتن رو دوچرخه پایین اومدن دوچرخه از هم مرتضی و سپهر

 انداخت عکس ازمون سپیده و رکاب رو گذاشتن پاهاشونو

 شد عاااالی .سپیده

 بدیم پس هارو دوچرخه بریم تمومه وقتمون ها بچه .فرشاد

 و بودیم برداشته که همونجایی از گذاشتیمشون و پایین اومدیم هامون دوچرخه از هممون
 ماشینا سمت رفتیم

 بای بروبچ .افشین

 خدافظ .همه

 خونه میایم دیرتر دقیقه چند خرید بریم قراره مهسا و من .یمرتض

  باشه باشه اوووووو .فرشاد

 بای جونی مهسا .سمانه

 عشقم بای .مهسا

 داداش خدافظ .سپهر

  گفته مامان چون خونمون بیاید باید همتون ها بچه .مرتضی

  ....نه .سپهر

 خونمون بیای باید سپهر دیگه نداریم نه .مرتضی
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 باش پووووووف .سپهر

  باشه؟؟ خونه برید همتون پس .مرتضی

 باش .همه

 کرد حرکت مرتضی و ماشین تو نشستیم هم مرتضی و من و شد خودش ماشین سوار هرکی
 فشاروک داشتم داخل رفتیم و شدیم پیاده رسیدیم وقتی فروشی کفش فروشگاه یه سمت

  ...که میکردم نگاه

  چطوره؟ این .مرتضی

 روشندهف به اونم و عالیه گفتم مرتضی به نازه چقدر وای کردم نگاه میگفت که کفشی به
 کفش یه کردم کیف کردم نگاه بهش آیینه تو و پوشیدمش وقتی بیاره منو پایه سایز گفت

  داشت بلندی خیلی های پاشنه که بود خوشگل سفید و طالیی

 عالیه وای .مهسا

  همین؟؟ پس .مرتضی

 اره .مهسا

 بنفش و فسفری سبز و مشکی و قرمز رنگای به اورد دیگه کفش چهارتا و کفشا سمت رفت
  کردم نگاه بهش سوالی حالت با

 بخرم برات اینارم دارم دوست هیچ .مرتضی

  ...مگه وا .مهسا

 یا یادم خوشت ببین بپوش پس بخرم برات اینارم دارم دوست گفتم گفتم؟؟ چی .مرتضی
 نه

  بودن خوشگل همشون واقعانم و پوشیدم نوبت به کدومو هر

  چطوره؟؟ .مرتضی

 عاااالی .مهسا

 کنم حساب برم بیار درش پس .مرتضی

 باشه .مهسا
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 ود اینکه بعد و پوشیدم خودمو کفش منم کنه حساب تا رفت و بهش دادم و اوردم درشون
 روشگاهف از اینکه بعد و بیرون اومدیم مغازه از باهم دستم تو گرفتم کفشو ی جعبه تا سه

 خودشون خونه سمت کرد حرکت مرتضی و شدیم ماشین سوار شدیم خارج

 ممنونم امممم .مهسا

 خانم نداره قابل .مرتضی

 

  کرد قفل ماشینو دره هم مرتضی و شدیم پیاده ماشین از باهم رسیدیم وقتی

 کن صبر کن صبر .مرتضی

 سمتش برگشتم

  شده؟؟ چی .مهسا

  میکنی؟؟ عمل بگم یچی ببین .مرتضی

 باشد چی تا .مهسا

 کنیم دعوا باهم کمتر بعد به این از بیا .مرتضی

 سوال یه .مهسا

 بپرس .مرتضی

  کلت؟؟ به نخورده سنگ .مهسا

  خورده کنم فکر نمیدونم .مرتضی

  شدی رو اون به رو این از اصال میگم .مهسا

  نه؟؟ یا کنیم دعوا کمتر میای نخورده یا خورده حاال .مرتضی

  ....اما قبول باشه .مهسا

 برس منو حساب خواستی وقت هر قبول باشه شیطونی تو میدونم .مرتضی

  فهم چیز آدم قربون .مهسا

 ( خورد حرفشو ی ادامه و) ......کارات همین با( آروم) .مرتضی
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  گفتی؟؟ چیزی .مهسا

  باو نه .مرتضی

  اهان .مهسا

 رمب میخواستم و  اوردم در کفشمو سالن سمت کردیم حرکت باهم کرد باز کلیدش با درو
  ....که سمتش برگردوندم سرمو جلوم گذاشت دستشو که داخل

  بده دستتو .مرتضی

  جانم؟؟ .مهسا

 بده دستتو میگم هیچ .مرتضی

 و زد دلبخن یه بود داغ داغ دستاش گرفت دستمو راستش دست با که باال اوردم چپمو دست
  داخل رفتیم باهم

  قشنگرو کف بزن .فرشاد

  زدن دست به کردن شروع همه

 

  بود؟؟ چی دلیلش .مرتضی

 بود دوتا شما شدن عاشق دلیلش .فرشاد

 کردیم نگاه هم به گرد چشمای با مرتضی و من

  نخوردی؟؟ چیزی قرصی نگو پرت و فرشادچرت .مهسا

 واال نه .فرشاد

 میده الکی جو میشه اینطوری گاهی فرشاد .افشین

  تیمارستان به بزنم زنگ میخواستم االن اهان .مهسا

 شدید وارد عاشقانه خیلی اولش ولی باو .فرشاد

 شدیم؟؟ عاشق که اینه معنیش این گرفتیم همو دست .مهسا

  نمیدونم .فرشاد
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  بابا کافیه .افشین

 حاضره غذا پاشید اومدید خوش همگی دیگه خوب .مرتضی مامان

 ذاشتمگ لیوان چندتا اینکه بعد و کمک رفتیم باهم سپیده و سمانه و من و شدن بلند همه
 منشست( کنه کار نباید که من عروس میگفت مرتضی مامان هی چون زور با اونم) میز رو
  صندلیا از یکی رو

 شوهرت پیش بشین جان مهسا .مرتضی بابای

  صلوات اون؟؟؟ پیش برم باید خوردنم غذا موقع خدا وای

 چشم .مهسا

  ....ریخت برنج واسم و برداشت ظرفمو مرتضی کنار نشستم و شدم بلند مجبوری

  بریزم؟؟ بازم یا بسته؟؟ .مرتضی

  کافیه همین نه .مهسا

 جان نوش( آروم.)مرتضی

 به چیزی اگر خدایا جان؟؟ نوش گفت االن این جانم غذاخوری دیس ی اندازه شد چشمام
 بعد و خوردن به کردم شروع امین الهی کن حفظ خودت پناه در منو خودت خورده کلش
 شدم بلند میز پشت از خوردم کافی ی اندازه به اینکه

 نکنه درد دستتون ممنونم .مهسا

  نمیخوری؟؟ دیگ عزیزم .مامان

 ممنون بود کافی همین نه .مهسا

  نمیکنی؟؟ عوض لباستو جونت نوش .مرتضی مامان

  نه .مهسا

 طال دستتون ممنون .سمانه

  خنده زیر زدیم همه

 نکنه درد دستتون همون ببخشید .سمانه

  عزیزم جانت نوش .مرتضی مامان
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 دارم حرف باهات بشینیم بریم بیا سمانه .مهسا

  بریم .سمانه

 

 دونفره میل یه رو نشستیم باهم

  شده؟؟ چی .سمانه

  شدی؟؟ سپهر رفتار و اخالق متوجه بینم کن صبر .مهسا

  شده؟؟ چی مگه نه .سمانه

  .....حسایی یه نظرم به میکنه رفتار یجوری .مهسا

  بودید؟؟ گرفته همو دست بود خبرایی امروز راستتتتتی نگو پرت و چرت باو .سمانه

 بعدم تا2 اونم خرید کفش برام اول بود شده یجوری مرتضی امروز ولی خدا به نه .مهسا
 فتگ سالن داخل بیایم بخوایم اینکه قبل و نکنیم دعوا باهم دیگه بیا گفت بهم در جلو

 بده دستتو

 ندچ بعد چونشو زیر گذاشت دستشو میکنن فکر دارن مثال که ادمایی صورت به سمانه
 گفت دقیقه

  خبراییه یه نظرم به خداییشا ولی .سمانه

  شاید اممممم .مهسا

  میبنده دل بهت زود مرتضی نظرم به ولی حتما نه شاید .سمانه

  وا .مهسا

 نم وقتی مامانش چون خوبه باهات انقدر که هستی دختری اولین تو نظرم به واال .سمانه
 که هنفری اولین مهسا میگفت مامانت به داشت میداشتم بر کابینت رو از ظرفارو داشتم

  باهاش خوبه انقدر مرتضی

 قورت عصا که کسیه مثل گاهی یخ گاهی دل سنگ گاهی پرو گاهی خوبه گاهی این .مهسا
  .....و داده

 هکن باور نتونسته هنوز ولی میاد خوشش ازت اون میگم چی من پس دیگه خوب .سمانه
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  نمیشیم خوب باهم وقت هیچ دوتا ما خیره دیدی خواب سمانه .مهسا

 بگو اونوقت نشد عاشقت اگر میبینیم .سمانه

 باش .مهسا

 توچی .سمانه

  چی؟؟ من .مهسا

  داری؟؟ دوسش تو .سمانه

 زورکی قراره که کسی به حسی هیچ من سیاه صدسال من؟؟؟ نه هیچکی اونم .مهسا
 ندارم بشه شوهرم

  مرغا قاطی میری که موقعی میبینیم تورم خودت جان اره .سمانه

 نمیاد خوشم یعنی ازش نمیاد خوشم میگم وقتی میخوای؟؟ کتک سمانه .مهسا

 اوکی اهان .سمانه

 دبع هم سپیده خودش کار سراغ میرفت و بیرون آشپزخونه از میومد دونه به دونه هرکی
 یوقت افشینم و فرشاد و سپهر و مرتضی و نشست ما کنار اومد شد تموم غذاش اینکه

 مرتضی اتاق تو رفتن بیرون آشپزخونه از اومدن

  اتاق؟؟ تو رفتن چرا اینا .سمانه

  واال نمیدونم .مهسا

  پیششون؟؟ بریم .سپیده

  شونیم دمه ما میکنن فکر بابا نه .مهسا

  مهسا میگه راست .سمانه

 کنم کمک چایی و میوه اوردن برای برم من پس .سپیده

  برو برو .مهسا

 اوردن چایی و میوه واسمون که کردیم بازی گوشی یکم سمانه و من رفت سپیده اینکه بعد
  خوردم موزمو وقتی اصال که هم چایی و برداشتم موز یدونه من ما به رسید وقتی

  رفت سر حوصلم .سمانه
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  بشوریم ظرفارو بریم پاشو پاشو نبودم بیکار انقدر عمرم تو  منم، .مهسا

 بریم .سمانه

 ظرف به مکردی شروع مرتضی مامان با رفتن کلنجار کلی بعد و آشپزخونه سمت رفتیم هم با
 ونهآشپزخ از هم ما خدافظی برای بودن شده بلند همه شستیم ظرفارو ی همه وقتی شستن
  که بیرون برم در از خواستم خدافظی بعد و بیرون اومدیم

  آزاده؟؟ وقتت فردا عزیزم .مرتضی مامان

  چطور؟؟ .مهسا

  ؟؟باشه ببینی عروستو لباس خونمون بیای تا دنبالت بیاد میگم مرتضی به .مامان

  باشه .مهسا

  خدافظ عزیزم میبینمت فردا پس .مرتضی مامان

 خوش شبتون خدافظ .مهسا

 یمرتض دیدم باال اوردم سرمو زمین رو افتاد سایه یه که کردم پام کفشمو و بیرون اومدم
 سرم باال وایساده

  داشتی؟؟ کار .مهسا

 خونه میرسونمت خودم کن صبر اره .مرتضی

 میرم اینا سمانه با خودم بابا برو .مهسا

  برمیگردی منم با اومدی من با .مرتضی

  باشه پووووووف .مهسا

   خونه میام اون با من بگه بابام به تا رفت مرتضی و بیرون اومدیم باهم

 جیگرممممم بای .سمانه

  اجی  بای .مهسا

 ماشین داخل اومد مرتضی وقتی

  ببریا خودت با کفشاتو نره یادت .مرتضی

 هست حواسم نه .مهسا
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 تپش از کفشارو در جلوی رسیدیم وقتی خونمون سمت کرد حرکت و کرد روشن ماشینو
 پایین اومدم منم و بهم داد ماشین

 خوش شب خدافظ .مهسا

 خوش شبت خدافظ .مرتضی

 سالن داخل رفتم حیاط طول کردن طی بعد و داخل رفتم منم افتاد راه و زد بوق یدونه
 بعد نمم نبود روشن المپ بیشتر یدونه چون بخوابن بودن رفته همه میداد نشون که اونطور

 ارشلو و بنفش خوشگل راحتی لباس یه و اتاقم داخل رفتم زدم مسواک دندونامو اینکه
 جلوی میک و کردم پام و بودیم خریده که کفشایی دیگه یبار اینکه بعد و پوشیدم مشکی

 به و کشیدم دراز تخت رو  اتاقم المپ کردن خاموش بعد و اوردم درشون گرفتم ژست ایینه
  ......رفتم خواب

  سرم باال وایساده افشین دیدم کردم باز چشمامو وقتی

  فرمایش؟؟ .مهسا

 کو سالمت شدی ادب بی تو باز .افشین

 میاد خوابم زود بگو سالم اه .مهسا

 زده گزن شوهرت مادر میاد خوابم میگه باز میخوابه میگیره خرس عین پاشو پاشو .افشین
  دنبالت میاد داره شوهرت باش آماده گفت بود

 میشم بلند میخوابم یکمی خوب .مهسا

 بگیری میخوای بازم بیاد20 ساعت قراره مرتضی22 ساعت گیجی انقدر چرا تو .افشین
  بکپی؟؟؟

 بیرون برو حاال نمیخوابم دیگه نه اااااااااا .مهسا

 آسمون به رفتم دوباره و بستم چشمامو و خودم رو کشیدم پتورو بیرون رفت افشین وقتی
 باید20 ساعت تا  شعور و فهم با و عاقل آدم شه بیدار االن داره حال کی بابا برو ششم

 فشفرابن جیغ یه و کردم کوب سنگ یهو که بود شده گرم چشمام درسته این بله بخوابه
  کشیدم

  سرت رو میریزم میارم جوش آب میرم ایندفعه یا میشی پا یا .افشین

  چرا آخه چرا کردی خلق شخصیتیو بی ادمای این چرا خدا ای .مهسا
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 پاشو ببند دهنتو اون زیپ مهسا .افشین

 باشه .مهسا

  شدم بلند تخت رو از

 حموم برم میخوام بیرون برو .مهسا

  میکشمت میام بخوابی باز بگیری فقط .افشین

 بیرون برو نمیخوابم دیگه نه .مهسا

 باشه .افشین

 سابیدم وخودم حسابی وقتی حموم تو رفتم حولم برداشتن بعد منم بیرون رفت اتاق از وقتی
 شلوار یه با پوشیدم و بود باز یقش که مشکی خوشگل تاپ یه و بیرون اومدم حموم از

 کردن شکخ به کردم شروع و دستم تو گرفتم سشوار و ارایشم میز پشت نشستم آبی تنگ
 شروع شد داغ حسابی وقتی و برق به زدم مورو اتو کردم خشکشون حسابی وقتی موهام
 اموموه مو کش با و کردم شونشون یبار شدن لخت حسابی وقتی موهام کردن اتو به کردم
 شلوار و صورتی کوتاه مانتوی یه کمدمو سمت رفتم کردم صورتی خوشگل آرایش یه و بستم
 بعد رموس رو انداختم سفید شال یه بعد پوشیدنشون به کردم شروع و اوردم در دمپا سفید

 برو خوب22322 کردم نگاه سالن تو ساعت به بیرون اومدم اتاق از صورتیم کیف برداشتن
 کنهمی درست واسم لقمه داره مامانم دیدم اشپزخونه تو رفتم صبحونه خوردن واسه بریم

 بخیر صبح سالم .مهسا

 کرد بیدار تورو تا مرد افشین شدی بیدار عجب چه سالم .مامان

 بودم خسته خدا به مامان .مهسا

 دنبالت میاد مرتضی االن بخور صبحونتو بشین حاال است صحیح باشه باشه .مامان

 چشم .مهسا

  شد تموم صبحونم وقتی خوردن به کردم شروع و میز پشت نشستم

  منتظرته بیرون اومد مرتضی پاشو .افشین

 بای همگی باشه .مهسا

 سالمت به .مامان و افشین
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 رد کنار وایساده مرتضی دیدم و شدم خارج خونه از کردم پام صورتیمو کفش اینکه بعد
  کرد نگاه بهم پا تا سر از اول

  سالم .مهسا

 خوبی سالم .مرتضی

  عااااالیم خوب؟؟ .مهسا

  بریم بیا خداروشکر .مرتضی

 بریم .مهسا

  کرد حرکت مرتضی و شدیم ماشین سوار باهم

  خوشگله؟؟ لباسم .مهسا

  .....اما خوشگله اره که خوشگلیش .مرتضی

 چی اما .مهسا

 بنده نه کنی پسندش شما باید .مرتضی

 کشید لپمو اونم که پایین انداختم سرمو خجالت با

  ایا مدرسه بچه این عین میشی نمیاد بهت خجالت اصال .مرتضی

  هی .مهسا

  نرفته یادت که قرارمون ببخشید باشه باشه .مرتضی

  قرارمون؟؟ .مهسا

  نکنیم دعوا باهم دیگه بود قرار دیگه اره .مرتضی

 یادمه چرا چرا اهان .مهسا

 بالاستق به اومد مرتضی مامان که سالن داخل رفتیم و شدیم پیاده باهم رسیدیم وقتی

 عزیزم سالم .مرتضی مامان

 سالم .مهسا
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  گلم؟ خوبی .مرتضی مامان

 ممنون خوبم .مهسا

 بدم نشون بهت عروسو لباس اتاق بریم بیا .مرتضی مامان

 بریم .مهسا

 سمتش برگشتم میومد پشتمون داشت هم مرتضی

  میای؟؟ توهم .مهسا

 ببینم عروسمو باید دومادما من مثال دیگه اره .مرتضی

 کن صبر عروسی روز تا فعال پسرم .گفت بعد و خنده زیر زد مرتضی مامان

  مامان .مرتضی

  خنده زیر زدم منم ایندفعه  که گفت ها بچه مثل اینو

  نشو پرو .مهسا

  بگو یچی تو .مرتضی

  مبل اون رو بشین برو ها زیاده روت .مهسا

  میشه منم نوبت باشه .مرتضی

 اهمب و کشید دستمو مرتضی مامان دراورد زبون واسم که کردم نگاه بهش گرد چشمای با
 قدرچ وای کردم کپ داد نشونش بهم و بیرون اورد کمد تو از لباسو وقتی اتاق داخل رفتیم

 بود شده کار طالیی های نگین روش و سفید رنگش و و داشت دنباله پشت از بود خوشگل
  بود نظیر بی خیلی که

  ها اومده خوشت معلومه .مرتضی مامان

 بیاد بدم میشه مگه اره .مهسا

 روز سنی پوشیدن یبار به الزم و بدنته کیپ قشنگم شد پسند پس خوب .مرتضی مامان
  باشه؟؟ آرایشگاه میارم واست خودم عروسی

  باشه .مهسا
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 وبخ خوب تلویزیون به زده ذل و مبل رو نشسته مرتضی دیدم بیرون اومدم اتاق از وقتی
 وضع  کشیدم فرابنفش جیغ یه و مرتضی پشت رفتم عزیزه همسر  کردنه اذیت وقت حاال

  بغلش تو گرفت محکم منو و برگشت  بترسه اینکه

  خوبه؟؟ حالت شد چی .مرتضی

 تهرف و بیرون اتاق از بود اومده نگرانی با هم مرتضی مامان بودم بهت تو همینطور که من
  بیاره قند آب واسم بود

 ستاتود این داری دوست که هرکسی جون حاال کنم اذیتت خواستم فقط عالیم بابا اره .مهسا
 میشم خفه دارم کن شل

 کنارش نشستم منم کردو شل دستاشو یکم

 زده جیغ خانم شده چی گفتم اه.مرتضی

  کنم اذیتت میخواستم فقط گفتم که من .مهسا

  نشده چیزیش بیاری قند آب نیس الزم ماماااااان باشه پوف .مرتضی

 دستش تو گرفت و دستم و کنارمون نشست و بیرون اومد آشپزخونه از مرتضی مامان

  نشده؟؟ چیزیت مطمئنی عزیزم .مرتضی مامان

  کنم اذیت رو مرتضی یکمی خواستم فقط مطمئنم مطمئن بابا اره .مهسا

  اینجوری؟؟؟ آخه .مرتضی

 ببخشید .مهسا

  شیطونت خانم این با بکنی میخوای چیکار مرتضی عزیزم فداسرت .مرتضی مامان

  پایین انداخت سرشو مرتضی

 خونتون برسونمت بریم پاشو .مرتضی

 بریم .مهسا

  ناهار خونمون بمونی باید بری؟؟ میخوای کجا نه .مرتضی مامان

 خونه میرم مرسی دیگه نه .مهسا

 همیلت هرجور ولی باشی پیشم شیطون توی داشتم دوست که من باشه .مرتضی مامان
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 خدافظ خوش روز.مهسا

 عزیزم سالمت به .مرتضی مامان

 رتضیم  بیرون برم خواستم می وقتی پوشیدم کفشامو و بیرون رفتم مرتضی از زودتر من
 حیاط تو کشید منو و گرفت دستمو

  کوتاهه؟؟ انقدر مانتوشون چرا خانم بپرسم میشه .مرتضی

 خدا وای

 ببخشید .مهسا

  من جواب نشد که ببخشید .مرتضی

 نمیپوشم کوتاه مانتو بعد به این از دیگه قبول باشه خوب .مهسا

 کنیم تعریف و ببینیم .مرتضی

 در جلوی رسیدیم وقتی شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم خونه از باهم

  ببینی؟؟ خونمونو بیای نمیخوای ها عروسیمونه دیگه دوروز .مرتضی

  میبینم عروسی بعد نه .مهسا

 خدافظ میلته هرجور باشه .مرتضی

 خدافظ .مهسا

 

 

  بعد دوروز

  دوشنبه روز

  کپیدی؟؟؟؟ گرفتی عروسی مثال مهساااااااا .مامان

  خدا ایو ........عروسی ....عر ....امروز وای سرم تو زدم یدونه و شدم بلند تخت رو از سریع

  میکنم؟؟؟ صدات دارم دوساعته کجایی هوی .مامان

  دراورد مامانو ادای و کنارم نشست اومدن افشین
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 .....ککککر ....مهساااااا ....بخیر صبحت ....الهی شم فدات .....خوشگلم دختر .افشین
  مردی؟؟؟ وا ......االغ .......خر .....الللللل .....کور

  میخندیدم داشتم منم و

 که فحی ادب بی ی پسره بیرون برو اصال پاشو چیه بازیا مسخره این افشین زهرمار .مامان
 میگرفتم حالتو وگرنه ابجیته عروسیه امروز

  تاالر بریم فرشاد دنبال میرم هم اونجا از بعد سلمونی میرم من باشه .افشین

  بالتدن میاد مرتضی بگیر دوش یه بعد بخور صبحونتو برو پاشو مهسا برو باشه .مامان

 بیاد باهام هم سمانه به میزنم زنگ نمیرم که تنها .مهسا

  پاشو فقط میلته هرجور باشه .مامان

 چشم .مهسا

 رفتم و بیرون اومدم اتاق از بستم کش با و کردم شونه موهامو اینکه بعد و شدم بلند سریع
 برگشتم و شدم بلند میز پشت از خوردم کافی ی اندازه به صبحونه اینکه بعد اشپزخونه تو
 ستینآ لباس یه و بیرون اومدم رسیدم خودم به حسابی اینکه بعد حموم تو رفتم و اتاقم تو

 هب زدم زنگ برداشتمو تحریر میز رو از گوشیمو و پوشیدم همرنگش شلوار و زرد کوتاه
 سمانه

 گالب گل خانم عروس سالم .سمانه

  باهام؟؟ آرایشگاه میای میگم سالم .مهسا

  اونجام دیگه ساعت نیم تا من نیام چرا بله .سمانه

 بای میبینمت پس تو داری فدایی .مهسا

 بای .سمانه

 در مشکی دمپای شلوار و مجلسی سفید  مانتوی یه کمدم تو از کردم قطع تلفنو وقتی
 بود دهخری مامانم تازه که رو سفیدی شال اینکه  بعد و پوشیدنشون به کردم شروع و اوردم

 از  بعد و کرم صورتم به و زدم لب رنگ لبام به ارایشمو میز پشت نشستم کردم سر رو
 بیرون اومدم اتاق از و برداشتم میز رو از مشکیمو کیف و شدم بلند میز پشت

  بزنم؟؟ زنگ خودم یا مرتضی به زدی زنگ مامان .مهسا
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  بزن زنگ خودت .مامان

 داد جواب بوق تا دو بعد گرفتم رو مرتضی ی شماره و اوردم در گوشیمو کیفم تو از

 بله .مرتضی

  دنبالم بیا سالم .مهسا

  میام دارم .مرتضی

 بای باشه .مهسا

 بای .مرتضی

 کیه بینمب تا آیفون سمت رفتم زدن درو زنگ که سالن تو رفتم و کیفم تو گذاشتم گوشیمو

 کیه .مهسا

 منم شم فدات سالم .زهرا

 بفرمائید بفرمائید شمایید خانم زهرا وای .مهسا

  بغلش پریدم منم و داخل اومد خانم زهرا دقیقه چند بعد

  خوشگلم سالم .زهرا

  سالم .مهسا

  سمانس دیدم که آیفون سمت رفتم دینگ دینگ

  آرایشگاه میرم دارم من ببخشید .مهسا

  خدافظ برو شم قربونت باشه .زهرا

 خدافظ .مهسا

 اشینشم تو نشسته سمانه دیدم بیرون اومدم خونه از کردم پام مشکیمو کفش اینکه بعد
 پایین اومد ماشین از که در جلوی وایسادم کمر به دست

  سالممم .سمانه

 بغلش تو گرفت منو سمتمو اومد
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 من دستت بگیر کفشمو راستی  اومدی؟؟ خودت ماشین با چرا خودم گیج سالم .مهسا
 بره یادم شاید

  ؟؟ االغ با میومدم باید چی با پس بده باشه .سمانه

  میومدی تاکسی با باید معلومه خدا خنگ .مهسا

 میمونه اینجا میذارم ماشینو وللش حاال .سمانه

 بوق بوق

 شونم رو زد سمانه شده تزئین قلب و بادکنک و گل کلی با مرتضی ماشین دیدیم

  اللیگا ی اندازه داری شانس دومادی عجب ماشینی عجب کلک .سمانه

  کنن؟؟ تزئین و ماشین داده زود انقدر چرا این چیه به چی ببینم شو الل .مهسا

 عروسی واسه داشته شوق و ذوق دیگه معلومه باو .سمانه

 پایین اومد ماشین از مرتضی که رفتم بهش غره چشم یه

  شید؟؟ سوار نمیخواید خانما سالم .مرتضی

  کنن؟؟ تزئین ماشینو دادی زود انقدر چرا سالم .مهسا

 زیاد نمیتونه من دوست میگه هی شما داداش این دست از کنم چیکار من باو .مرتضی
 کنن تزیین ماشینو بده برو زود بمونه

 خوبید سالم .سمانه

  ارایشگاه بریم شید سوار بیاید حاال مرسی خانم سمانه سالم .مرتضی

 وقتی عقب نشست هم سمانه و مرتضی کنار جلو نشستم من و ماشین سمت رفتیم
 و کت تا میره گفت مرتضی و شدیم پیاده ماشین از سمانه و من آرایشگاه به رسیدیم

 من هب ارایشگره با پرسی احوال و سالم بعد داخل رفتیم هم سمانه و من بپوشه شلوارشو
  .........بستم چشمامو خواب عاشق که منم ببندم چشمامو و صندلی یه رو بشینم گفت

 تیوق اینا ماهرن عجب  به به میکنه کار ناخنام رو داره یکی دیدم کردم باز چشمامو وقتی
 شد تموم کارش

 من اب کن ول رو مرتضی بیا میگما مرتضی خوشبحال شدی جیگری عجب مهسا وای .سمانه
 کن ازدواج
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  خدامه از که من .مهسا

 شد عوض نظرم چرا نمیدونم .سمانه

 بیشعور .مهسا

  هههههه .سمانه

  میمونه ببینتت دوماد شدی خوشگل خیلی عزیزم وای .ارایشگره

  رفتم غره چشم بهش منم و زد بهم چشمک یه سمانه

 خانمی یه خانم .دختر

 میگی؟؟ دروغ میگی خانمم این شوهر مادر میگم من ببینم ور اون برو اه .مرتضی مامان
 اونور برو

 شمائید مامان ا .مهسا

 شما سالم .مرتضی مامان

 خنده زیر زدیم سمانه و من

 شماست عروس مهسا ایشون خانم .سمانه

 واقعااااااا( تعجب با) .مرتضی مامان

 بله .مهسا

 جواهر تیکه یه شدی کردی تغییر چقدر عزیزم وای .مرتضی مامان

 نکردم نگاه خودم به هنوز من ولی شما قربون .مهسا

 ببین خودتو پاشو عزیزم .آرایشگر

 ناز رچقد بگیره منو یکی خدا وای کردم نگاه آیینه تو خودم به و شدم بلند صندلی روی از
 هشد معرکه ......و قرمز رژ لبامم به و چشمام به بود زده ای قهوه و طالیی ی سایه یه شدم
  بودم

 میشی چجوری لباست با ببین بپوش لباستو عزیزم .آرایشگر

 چشم .مهسا

 لباست اینم عزیزم بیا .مرتضی مامان



 
121 

 

 کفشت اینم بیا .سمانه

 ممنون .مهسا

 

 کردم نگاه آیینه تو خودم به و پوشیدم کفشمو عروسمو لباس و پروو اتاق تو رفتم وقتی
  شه فدام مرتضی وای کردم نگاه خودم به دوباره و زدم چرخ یه کردم کیف

  دیگه بیرون بیا گمشو تو؟؟ اون مردی .سمانه

 اومدم اومدم .مهسا

 همیکن نگاه من به داره و وایساده سینه به دست سمانه دیدم بیرون اومدم اتاق از وقتی
  بسکتبال توپ ی اندازه شد چشماش کرد آنالیز منو قشنگ وقتی

  تو شدی ناز چقدر بیشعور وای .سمانه

  کرد بوس لپمو و پرید برگشتم اول حالت به وقتی و زدم چرخ یه

 رویایی عروسای این عین شدی یعنی مهسا .سمانه

 هستم رویایی من شه کور چشمت .مهسا

 البته صد بله .سمانه

  ........عروسم ببینم .مرتضی مامان

  بگه  شو حرف ی ادامه نتونست که

 بغلم بیا عروسک شدی وای .مرتضی مامان

 کنه تنبیهت میگم بهش بری مرتضایی به متعلق االن فقط تو نریا .سمانه

  بزنه گلم عروس به دست میکنه غلط .مرتضی مامان

  نخوره بهم ارایشم تا کرد بوس سریع لپمو و آغوشش تو گرفت منو سمتمو اومد و

 اومدن دوماد آقا خانم عروس .آرایشگر

  داخل میومدن داشتن ودست و جیغ با همه ترکید ارایشگاه کل که

  داشتن اینا فامیل همه این شدم کر خدا وای  .سمانه
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 سمتم اومد و بیرون پرید مامانم جمعیت بین از که

 شدی خوشگل قدر چه مهسا وای .مامان

  همینطور هم شما .مهسا

 فدات .مامان

 شده ست باهات رو مرتضی مهسا وای .سمانه

 و بود دهپوشی سفید شلوار و کت یه مرتضی اینو وای کردم نگاه میگفت سمانه که جایی به
 لگ دست یه و بود سفید پاپیون یه کراواتشم و بود کرده فشن موهاشم و طالیی بلیز

 تشودس سمتشو رفت مامانش که بود دستش هم صورتی قرمز، و سفید رنگای به خوشگل
 افتاد بهم مرتضی چشم وقتی من طرف اورد و گرفت

  سمتم اومد عادی خیلی بعد کرد نگاه تعجب با یکم اول

  سالم .مرتضی

  سالم .مهسا

 ما تا ردنک خالی وسطو همه فیلمبردار تذکرات با دستم تو گرفتم منم و سمتم گرفت و گل
  گفت مرتضی به رو بعدم شیم رد بتونیم

 بیرون بیاید باهم آروم و بگیرید خانمو عروس دست دوماد آقا .فیلمردار

 رو چقدر فیلمبرداره ماشالله شدیم خارج آرایشگاه از باهم و گرفت منو دست هم مرتضی
 تیمتونس باالخره  دیگه بریم راه آدم عین بذار شو الل اینور بیا اونور برو هی اه اه اه میزنه

 کرد شروع فیلمبرداره این باز که ماشین به برسیم

 لبخند با بنشینید آروم هم شما خانم عروس کن باز درو دوماد اقا .فیلمبردار

 من و کرد باز درو هم مرتضی و زدم الکی لبخند یه خودت به سپردم خودمو خدایا وای
 وقتی( ودب شده تزئین دیگه چیزای و قلب و بادکنک و گل با ماشینم)ماشین داخل نشستم
 ماشین داخل اومد مرتضی

 بیاد گفتن بابایینا چیه وراج این رفت سرم وای .مرتضی

  بزنه؟؟ لبخند باید میشه ماشین سوار وقتی مگه آدم اه اه اه .مهسا

  بزنه؟؟؟ بوق باید آرایشگاه تو عروس دنبال بیاد میخواد وقتی آدم .مرتضی
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 کیه دیگه این خدا وای .مهسا

 تحمل قابل غیر و روانی .مرتضی

  میریم؟؟ کجا حاال دقیقا، .مهسا

 پس که مبمونی باهم آخر تا نیس معلوم گفتم مامانینا به من چون نمیریم که آتلیه .مرتضی
  باشیم نداشته( ).....عکسای بهتره

 کنم غر غر االن میخواستم مرسی وای .مهسا

  میکردم فکرو همین منم بله .مرتضی

 آوار یلفام کل شد شروع ما بدبختیای تازه رسیدیم وقتی و تاالر سمت کرد حرکت مرتضی
  سرمون رو شدن

 

  خانم عروس دست بعد و کنید باز خام عروس برای درو اول دوماد آقا .فیلمبردار
  پایین بیاید و بگیرید رو ودامنشون

 

 عمرم تو  وای داد انجام گفتو فیلمبردار که کارایی بعد و کرد باز برام ماشینو دره اول مرتضی
 دادیم ابجو دوستان و فامیل تشکرای به اینکه بعد نبودم، نزدیک انقدر مرتضی به حاال تا

 فبر  افشینم و سپهر و ریختن  .....و نقل سرمون رو مامانمینا که شدیم تاالر باغ داخل
 جیغ داشتن هم همه و بود کرده روشن ابشار فرشادم و   سرمون رو کردن خالی هارو شادی

 از سریع خیلی هم ما شیم رد آبشار وسط از باهم گفت فیلمبردار  میزدن دست و
 دسفی بادکنکای با بود خوشگل چقدر تاالر وای شدیم تاالر داخل و شدیم رد وسطشون

 نگاه یه بعد و بود داماد و عروس مخصوس که مبلی رو نشستیم بود شده تزیین طالیی
 وسط ریختن همه و گذاشتن شاد

 سمتم اومد سمانه

 وسط بریم بیا .سمانه

 بریم .مهسا

  رقصیدن به کردیم شروع و وسط رفتیم باهم سمانه و من
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 باهم کردن شروع و وسط اومدن هم مرتضی و سپهر دیدیم که بودیم رقص وسطای
  من سمت برگشت بعد کرد نگاه تعجب با یکم اول سمانه رقصیدن

  نیاسود هرگز حسود اه اه اه .سمانه

  نیس مهم وللش .مهسا

 که برقصیم دیگه یکم وایسا گفت سمانه شد تموم آهنگ وقتی

  میرقصه؟؟؟ دوستش با عروس شما عروسیای کل تو .مرتضی

 چطور .مهسا

 کردم سوال همینطوری .مرتضی

  اره .مهسا

  برقصه دومادش با باید عروس که رسمه ما واسه ولی هه .مرتضی

 نی مهم .مهسا

 کنممی رفتار باهات دیگه یجور میزنی حرف اینطوری ببینم دیگه بار یک مهسا .مرتضی

  ترسیدم مامانمینا وای وای .مهسا

 برات دارم باشه .مرتضی

  چندی؟؟ چند خودت با معلومه باو برو .مهسا

 دهن با داره دیدم که سمانه سمت برگشتم نبود شنیدن قابل اصال که گفت یچیز لب زیر
 میکنه نگاه بهمون باز

  کنید؟؟ رفتار باهم اینطوری دوتا شما باید عروسی روز آخه .سمانه

  خورده چی دنبالم بیاد اینکه قبل نیس معلوم وللش .مهسا

 زا چندتا وقتی برقصن ما با تا وسط اومدن هم و فامیال رقصیدن به کردیم شروع باهم و
  رقصیدیم اهنگارو

  اونجارو مهسا .سمانه

  شدم میخکوب سرجام که میده نشون کجارو ببینم تا برگشتم
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  میرقصید بود کرده آرایش افتضاح هم خیلی که دختره یه با داشت مرتضی

  ببین خانم بفرما .سمانه

  ....چرا اون .مهسا

  نداره یا دیگه دلیل وگرنه دیگه دخترای با میره کنه محلی بی بهش زنش وقتی آدم.سمانه

 بلم رو نشستم و بیرون اومدم رقص پیست از میکرد کارو این حداقل نباید شدم ناراحت
 یشترب نتونستم دیگه میرقصید دختره با داشت راحت چقدر مرتضی به زدم ذل و مخصوص

  دیگه سمت گرفتم صورتمو و کنم نگاه بهشون این از

  کو؟؟ مرتضی شده چی آجی .افشین

  میرقصن خوشگل دختر یه با دارن آقا هیچ .مهسا

 گذاشتی؟؟ سرش به سر باز تو بگو راستشو مهسا .افشین

  اره .....فقط نه .مهسا

 یاینطور  که میکنه چیکار تو با مگه بدبخت اون آخه میاری در بازی بچه آخه چرا .افشین
  میکنی؟؟ رفتار باهاش

 ببخشید .مهسا

 حرف این با عصبی هم و ناراحته دستت از هم االن مرتضی حرف نشد که ببخشید .افشین
  نظرت؟؟ به میکنه رفتار اول مثل باهات اون

 کنم چیکار پس .مهسا

  فهمیدی؟؟ درنیار بازی بچه دیگه .افشین

 اره .مهسا

 شامو) بود شام خوردن وقت االن چون گذاشتن کالم بی اهنگ یه و کردن قطع اهنگو
  کهاین از چرا نمیدونم تمام خیالی بی با من سمت اومد مرتضی( بدن باغ تو میخواستن

 و مشدی باغ داخل و بیرون اومدیم تاالر از باهم  شدم، ناراحت رقصید دختره اون با مرتضی
 کباب، جوجه،) بودن شده چیده روش خوشمزه غذاهای کلی که میز یه پشت نشستیم

 نه یدمد که میریزه برنج واسم مرتضی االن گفتم ( .......و سوپ ماکارونی، ساالد شیشلیک،
 که یدستورای با حداقل بود کاش ای اه نبود، فیلمبردارم میخوری چی نگفت بهم حتی اصال
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 فتگ مرتضی به سمتمون اومد فیلمبردار و شد براورده ارزوم که .....یکم مرتضی میداد اون
 بخوریم غذا باهم ظرف یه  تو گفت و بریزه برنج و جوجه یکم  دوتامون واسه

 یرممیگ تهوو حالت بخورم غذا ظرف یه تو دیگه یکی با اگر دارم حساسیت من نه .مرتضی

  بخورید غذا جداگانه ظرفای تو هرکدومتون پس باشه .فیلمبردار

 ریخت همینارو دیگه ظرف یه تو خودشم واسه و ریخت برنج و جوجه واسم مرتضی
 وقتی خوردن به کردم شروع آروم و نگفتم هیچی اما بوده دروغ زد که حرفی میدونستم

 هب وقتی کردن رقصیدن به شروع دوباره مهمونا  و داخل برگشتیم خوردن غذاهاشونو همه
 اهمب و شد بلند هم مرتضی و وسط بریم هم دوتا ما گفت فیلمبردار رسید تانگو آهنگ
 به مکردی شروع و شونش رو گذاشتم دستمو منم و کمرم رو گذاشت دستشو وسط رفتیم

  رقصیدن

 هتمب باید اما شدی ناراحت رقصیدم غریبه دختر یه با من دیدی اینکه از میدونم .مرتضی
  کردی مجبور کارا این انجام به منو باز محلیات بی با خودت بگم

 خوب .مهسا

  میکردی امروزو مراعات باید حداقل ولی هیس .مرتض

  ببخشید .مهسا

 ینطورهم و باشه دیگه یجور رفتارت بعد به این از دیگه کن سعی ولی سرت فدای .مرتضی
  باشی تر مهربون من با یکم فقط یکم کن سعی

 باشه .مهسا

 مبل رو نشستیم کردیم تشکر ماهم و زدن دست واسمون همه شد تموم آهنگ وقتی
 همه دادیم جواب خدافظیا همه به وقتی سمتمون اومدن خدافظی برای همه و مخصوص

 قبل ونبیر اومدیم و کرد کمک بهم شنل پوشیدن برای مرتضی ما ی بدرقه برای شدن بلند
 به و کرد بوس رو مرتضی منو صورت و سمتمون اومد بابام شدیم ماشین سوار اینکه

 وجیغ صدای با و کردن خوشبختی آرزوی واسمون همه و باشه من مراقب گفت هم مرتضی
  خونه  سمت به رفتیم  ......و ماشینا بوق و دست

 رانگا خدا وای کردم نگاه حیاط به شدیم خونه وارد کردیمو خدافظی باهمه رسیدیم وقتی
 کرده خوشگل حیاطو و بودن حیاط دورتادور رنگی گالی و درخت عالمه یه بهشت اومدم
 همه سلیقه با و  خوشگل چقدر  شدیم سالن داخل کردیم طی حیاطو طول وقتی  بودن
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 داخل یکی تلویزیون دوتا نفره28 غذاخوری میز یه بلم دست سه  بود شده چیده وسایل
 مرتضی عکسای دیوارم رو و بود طالیی و سفید رنگای از ترکیبی خونه رنگ باال یکی و سالن
 سایلو بیشتر هم آشپزخونه برنمیداره خودشیفتگی از دست اینجاهم اه اه اه بود شده نصب

 وسایل جایی جابه هنگام فقط بدید انجام رو خونه چیدمان خودتون دیگه) داشت رو الزم
 ( نشکنن باشید مراقب

  چطوره؟؟ .مرتضی

  خوبه .مهسا

  بدم نشون بهت خودمونو اتاق بریم بیا .مرتضی

  خودمون؟؟ اتاق .مهسا

  زدم؟؟ مفهومی غیر حرف دیگه اره .مرتضی

  ....ولی .مهسا

 که ور وسایلی میتونی صبح باشه یکی من با اتاقت نداری دوست میدونم باشه .مرتضی
  روبرویی اتاق ببری میخوای

  باشه .مهسا

   افتادم راه پشتش منم و باال رفت ها پله از مرتضی

 اینجا بیاری وسایلتو میتونی صبح که اتاقیه اینجا ایناها .مرتضی

 و یآرایش میز یه و بود داخلش سفید نفره یه تخت یه داخل رفتم منم و کرد باز اتاقو دره
  بود بنفش و سفید دیواراهم رنگ ترکیب بود سفید رنگ به همشونم و کمد

 میخوای رو روبرویی اتاق یا خوبه اینجا .مرتضی

  ببینم؟؟ هم رو روبرویی اتاق میشه ولی خوبه همین .مهسا

  بیا اره .مرتضی

 نداره ادبم ادب بی داخل رفتم پشتش منم داخل رفت و کرد باز رو روبرویی اتاق دره
 یه و بود قرمز و سفید اتاق این رنگ ترکیب کردم نگاه اتاق به ترن مقدم خانوما نمیدونه

  بود شده نصب دیوار رو خودش از عکسم ویه من از عکس

  اوردی؟؟؟ کجا از عکسو این .مهسا
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 به بزنیم خودت از عکس یه و من از عکس یه گفت مامانت نیوردم جایی از من .مرتضی
  داد خودش توروهم عکس دیوار

 اهان .مهسا

  اون؟؟ یا این میخوای و اتاق کدوم .مرتضی

 خوبه همون نمیکنه فرقی .مهسا

  ...و بیان مامانینا شاید صبح که میدونی بخوابی همینجا باید امشب اما .مرتضی

  باشه میدونم اره اره .مهسا

 که لباسام کردن عوض برای بیرون برم اتاق از میخواستم

 کن عوض همینجا تو اتاق اون میرم من .مرتضی

 کردن باز به کردم شروع و آرایش میز پشت نشستم منم بیرون رفت و برداشت لباساشو
 هی و کردم باز عروسمو لباس زیپ و شدم بلند  کردم باز و همشون وقتی موهام های گیره

 داخل مرفت و بمونه باز گذاشتم موهامم و کردم پام مشکی شلوار و قرمز بلند آستین لباس
 رو و خوابیده مرتضی دیدم که بیرون اومدم حموم از شستم حسابی خودمو وقتی حموم

 کردم کخش بغلی اتاق تو و موهام اینکه بعد و پوشیدم سریع لباسمو کشیده پتو خودشم
  فتمر  خواب به دقیقه چند بعد و کشیدم دراز مرتضی کنار فاصله با و اتاق تو برگشتم

 اومدم اتاق از و شدم بلند نیس مرتضی دیدم کردم نگاه کنارم به و کردم باز چشمامو وقتی
 غذا میز این به به غذاخوری میز رو میذاره و نون داره دیدم شدم آشپزخونه وارد و بیرون
  بود اشپزخونه تو هم نفره2 غذاخوریه میز یه بود کجا خوری

 بخیر صبح سالم .مهسا

 بودن اومده مامانینا راستی بخیر صبحت سالم .مرتضی

  شد چی .مهسا

  ردمک منعشون کار این از زور با من که تو پیشه اتاق بیان میخواستن همش هیچی .مرتضی

 میشدم ترک زهر داشتم پوووووف .مهسا

 تازگی واسش انگار بازه موهام شدم متوجه که میکرد نگاه بهم یجوری داشت مرتضی
 موهامو بعد و موهام کردن شونه به کردم شروع اول و اتاق داخل دویدم سریع منم داشت

  ونبیر اومدم اتاق از و سرم رو انداختم هم مشکی رنگ به حریر شال یه و بستم مو کش با
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  باشه؟؟ گوشیم به بزن زنگ داشتی کاری شرکت میرم دارم من مهسا .مرتضی

 خدافظ باشه .مهسا

 خدافظ .مرتضی

 مبل رو انداختم و برداشتم سرم رو از شالو سریع منم رفت مرتضی وقتی
 قطف حاضره و حی چیز همه دیدم و اشپزخونه تو رفتم سالم تنهایی اخیششششششش

 مکدو هر از حسابی وقتی خوردن به کردم شروع و صندلی یه رو نشستم کمه خانم مهسا
 زمی پشت از خوردم و گرفتم لقمه یه خودم واسه( ....و عسل شکالتی، خامه کره، پنیر،)

 االن خوب خوب شستنشون به کردم شروع بعد و کردم جمع ظرفارو ی همه شدمو بلند
 رتضیم اتاق دیگه بله مرتضی اتاق داخل رفتم جایی جابه برای بریم برو اهان کنم؟؟ چیکار

 سامولبا باید فقط و بود روبرویی اتاق داخل که چیز همه واال هستش روبرویی اتاق من اتاق
 چیدم بمرت لباسمو روبرویی اتاق تو بردمشون و کردم جمع رو همه برمیداشتم نرم پتوی یه

 تلفن این از اینم خوب خوب کردم عوض بود تخت رو که پتویی با هم پتورو و کمد داخل
 تمگذاش گوشیرو تلفن سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق از خوردن زنگ به کرد شروع خونه

 گوشم دم

  بله .مهسا

  گالب گل خانم عروس خودم جیگر سالم بال و بله .سمانه

  سالم علیک .مهسا

 کلک ببینم بگو دیروز؟؟ کردید چیکارا .سمانه

 بعد هب امروز از اما خوابیدیم باهم اتاق یه تو شب یه ندن گیر مامانمینا اینکه بخاطر .مهسا
  اتاق یه تو اونم میخوابمو اتاق یه تو من

  خبر؟؟ چه دیگه عشقی اوکی اینطور که پس اااااااا .سمانه

  شماس دست خبرا .مهسا

  نیستی من جای که تو بدم امتحان دیگه روز چند باید بدبخت من باو هیچ .سمانه

 بخونی درس بایدم وظیفته آخی .مهسا

  کنی؟؟ کار میخوای راستی .سمانه

  مثال؟؟ شم کاره چه .مهسا
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 دیگه شو دکتر بده ادامه .سمانه

 دارم عالقه هنر به من بابا برو .مهسا

 بده ادامه گرافیکو خوب .سمانه

 نکن کار میگه مرتضی مثال؟؟ چجوری .مهسا

  بکنی نمیتونی کار پس بدبخت آخی اااااا .سمانه

  که میبینی داری دیگه نه .مهسا

  شم حاضر برم باید عممینا پسر ی خونه بریم میخوایم دارم کار من اوکی .سمانه

 بای بگذره خوش باشه اهان .مهسا

 بابای .سمانه

 مردم اباب خدا ای زد زنگ دیگه یکی باز که اتاق تو برم میخواستم کردم قطع تلفنو وقتی
 گوشی و برگشتم دوباره واال مردم؟؟؟؟ ی خونه میزنن زنگ22 ساعت ندارن زندگی و خونه

 گوشیم دم گذاشتم رو

 بله .مهسا

  خوبی؟؟؟ گلم دختر سالم .مامان

  مامانمه هاشم بنی قمر یا وای

  نیستم بد هی جون مامی سالم .مهسا

  ....کن استراحت یکم عزیزم نداره اشکال من برم گلم دختر قربون ای .مامان

  چشم مامان چشم .مهسا

  بپزی؟؟؟ چی ناهار میخوای ببینم بگو خوب .مامان

 نمیدونم اممممممممم .مهسا

 بذار ماکارونی .مامان

  دیگه؟؟ نداری کار مامان چشم باشه .مهسا

 بای برو نه .مامان
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 بابای .مهسا

 آماده به کردم شروع و آشپزخونه داخل رفتم میشدا رد داشت گوشم بیخ از پوووووووف
 تهبیوف جا قشنگ تا گاز رو گذاشتمش کردم قاطی هم با موادو ی همه وقتی ماکارونی کردن
 هک وجب یه که بپزم واست آشی یه کردی؟؟ ناراحت منو دیروز برات دارم مرتضی آقا خوب
 بستش از رو صابون یه و حموم داخل رفتم بریم برو خوب  باشه روغن روش وجب دو کمه

 اتاق تو رفتم مرتضی پای زیر بره قراره که حیف حیف هست هم صورتی اهان دراوردم
 این ور بذاره پاشو این من شادی بخاطر پروردگارا خدایا، زمین رو گذاشتم وصابونو مرتضی
 خوب که غذارو و اشپزخونه تو رفتم کمه این خوب جون خدا قربانت بخوره سر و صابون

 یمرتض واسه هم یکمی که ظرف تو ریختم اندازه به و برداشتم گاز رو از و بود شده پخته
 ازب خونه دره که تنت به بشه گوش جونم مرتضی جووووووونت نوش ریختم فلفل جون
  اوردن تشریف جناب و شده

  سالم .مرتضی

 نباشی خسته خوبی؟؟ سالم .مهسا

 زدم شیطانی لبخند یه و

  شده؟؟ چیزی خوبم مرسی .مرتضی

 بخور ناهار بیا کن عوض لباساتو برو بابا نه .مهسا

  باشه .مرتضی

 که بخوره سر که کردم خدا خدا دلم تو دیگه بار یه اتاقش سمت رفت مرتضی وقتی
 صندلی رو نشستم عادی خیلی زد دادم یه و افتاد مرتضی شد براورده ارزوم بووووووووم

 نماو و اشپزخونه تو اومد دقیقه چند بعد مرتضی افتاد جان جان بود عروسی دلم تو ولی
  کردم نازل سرش بر بالیی چه پیش ی دقیقه چند که  نیورد خودش بروی اصال

 غذایی عجب به به .مرتضی

 جونت نوش .مهسا

 ترف بدو بدو آشپزخونه از و شد بلند میز پشت از و شد قرمز خورد و قاشق اولین وقتی
 با شودل ای قیافه چه با اما برگشت دقیقه چند بعد ایول گرفت نقشمم این آخیش بیرون
  بود قرمز صورتشم و بود گرفته دست

 مهساااااااا .مرتضی



 
132 

 

 سرم پشت هم درو و اتاق تو دویدم و شدم بلند میز پشت از نیس مساعد اوضاع دیدم
  نکردم و نکردم باز درو در، به زد مشت با هرچی کردم قفل

 کن باز مهسا .مرتضی

 کن باز ندارم کاریت هیچ-

 بیاد باد بذار باو برو .مهسا

 کن باز مهسا .مرتضی

 برو نمیخوام .مهسا

 و دستم تو گرفتم گوشیمو و کشیدم دراز تخت رو نمیومد که خداروشکر نیومد صدایی دیگه
 رو و ها یباز  بخش رفتم و بیرون برنامه از اومدم و دادم ام پی بروبچ به یکم تلگرام تو رفتم
  کردم کلیک بازی ماشین بازیه

 ونهید کردم روی زیاده یکمی اومد نظرم به کردم فکر کارام به و موندم اتاق تو یکم وقتی
 سرم تو زدم

  کردی ناراحت بدبختو مهسا سرت تو خاک ای .مهسا

 تاقا داخل برم اینکه قبل و بیرون اومدم اتاق از کنم عذرخواهی ازش و برم گرفتم تصمیم
 تضیمر  اتاق سمت رفتم بعد و سرم رو انداختم و برداشتم  حریرمو شال مبل رو از مرتضی

 وای نمیده جواب بازم دیدم که در به زدم دستم با هم دیگه بار یک نداد جواب  زدم در و
 تابک داره و تحریر میز صندلی رو نشسته دیدم که کردم باز اتاقو دره کنم؟؟؟ چیکار حاال

  سمتش رفتم پشیمون های بچه عین میخونه

  کردم غلط .مهسا

 نداد جوابی

 نمیشه تکرار دیگه باشه .مهسا

 نکنم اذیتت دیگه میدم قول .مهسا

  دیگه بده جواب نیستی که الل آقا .مهسا

  درمیاری؟؟ بازی بچه چی واسه مهسا .مرتضی

  ببخشید .مهسا
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  اوردی؟؟ من سره بال همه این دلیلی چه به .مرتضی

 ببخشید .مهسا

 که ای بچه واقعا بگه بود ممکن بوده کردی ناراحت دیروز منو اینکه بخاطر میگفتم اگر آخه
 بچما که گفت االنم البته میکنی رفتار اینطوری کوچیک چیزای بخاطر

 بیرون برو .مرتضی

  بخشیدی؟؟ .مهسا

 بخشیدب بگی و میکنی هرکاری هربار دیگه نه دوبار میبخشه آدم بار یک بیرون برو .مرتضی
 بشی بزرگ هم یکم و کنار بذاری اخالقاتو این بهتره نداره اشکال بگم باید منم

 اشپزخونه داخل رفتم و بیرون اومدم اتاق از کردم ای احمقانه کار عجب  فهمیدم االن تازه
 ختمری خودمو غذای و  میز رو گذاشتم سینی یه و اشغایل سطل تو ریختم رو مرتضی غذای

 و انلیو  تو ریختم دوغم و ظرف داخل گذاشتم تمیزم چنگال و قاشق یه و دیگه ظرف یه تو
 تو ابی بگه من جون خدایا زدم در و مرتضی اتاق دره پشت رفتم بیرون اومدم آشپزخونه از

  بفرمائید .مرتضی

 میز رو گذاشتم رو سینی داخل رفتم و کردم باز درو قربونت خدایا وای

 بخور هست تمیزم تمیز نریختم توش هیچی .مهسا

  مرسی .مرتضی

 ایظرف و اشپزخونه تو برگشتم ناراحتی با و بیرون اومدم اتاق از داد جوابمو خشک و سرد
  شستم کثیفو

 خدا ای بیرون اومدم آشپزخونه از و کردم روشن رو ساز چایی شستم ظرفارو ی همه وقتی
 یکاریب از حداقل اتاق کردن تمیز برای بریم برو گرفتم اهان کنم؟؟ چیکار پوکید حوصلم

 رو پنجره ی شیشه اول اتاقم داخل رفتم برداشتمو دستمال یه و اشپزخونه تو برگشتم بهتره
 گاهن تخت زیر به و کردم مرتب تختمم رو ارایشمو میز ی شیشه بعد و کشیدم دستمال

 مشگرفت و کردم دراز دستمو میکرد حرکت داشت یچیزی تخت زیر بردم سرمو وقتی کردم
 که رو یسوسک و کشیدم فرابنفش جیغ یه بیرون اوردم تخت زیر از دستمو وقتی دستم تو
  تو اومد مرتضی و شد باز شدت با در که زمین رو انداختم بودو دستم تو

  کشیدی؟؟ جیغ چرا شده چی .مرتضی
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 لرز و ترس با

  بکشش .....سوووووووسک ......سوووو ......س .مهسا

  کو؟؟ .مرتضی

  خنده زیر زد اونم دادم نشون بودو تخت کنار که و سوسک دستم با

  گفتم؟؟ بهت داری خنده چیز مگه مرض .مهسا

 برنمیداریا دادن فحش از دست وضعیتم این تو .مرتضی

 بکشش دیگه بدو .مهسا

 بکشمش بده فرشیتو رو دمپایی  این، دست از خدا ای .مرتضی

 نهههههههه .مهسا

 میزنی داد چی واسه شدم کر اااااا .مرتضی

  بکشش خودت دمپایی با .مهسا

 باشه باشه .مرتضی

 اشیب تو تا شد خنک دلم آخیش سرش فرق تو زد دمپاییش با یدونه و سوسک سمت رفت
 ختوبدب سوسک ی جنازه برداشتو من میز رو از دستمال یه مرتضی من اتاق تو نیای دیگه

 برگشت وقتی بیرون رفت اتاق از و توش گذاشت

 از میترسی سوال یه فقط زباله سطل تو انداختمش سوسک از اینم خوب .مرتضی
  سوسک؟؟

 براش میمیرم پ ن پ .مهسا

 میگفت میخندید که هم همینطوری و خنده زیر زد مرتضی

  ههههههههه میترسی سوسک از هستی کی دیگه تو .....وااااای .مرتضی

 شد زیاد روت باز بیرون برو اصال مرض .مهسا

 باشه اممممم .مرتضی

 سرمو یکم و کردم نگاه ساعت به نداشتم و کردن تمیز حس دیگه منم و بیرون رفت اتاق از
 مریخت چایی لیوان دوتا تو آشپزخونه داخل رفتم و بیرون اومدم اتاق از چایی، اوه خاروندم
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 میکرد نگاه وی تی داشت و مبل رو بود نشسته مرتضی بیرون اومدم آشپزخونه از و
 نگاه همب طرفمو برگشت مرتضی میز رو  گذاشتم هم رو سینی و کناریش مبل رو نشستم

 کرد

  دیگه میبینی میزو رو داری خوب .مهسا

  دیگه؟؟ بالی یه بازم به به .مرتضی

  بود یبار همون دیگه نه .مهسا

 کنه خدا .مرتضی

 رشس بالیی نیست قرار دید وقتی خورد ازش جرعه یه و برداشت لیوانارو از یکی میز رو از
 به میخورد چایی که همینطوری و دهنش تو گذاشت و برداشت قند یه قندون از بیاد

 هب شروع دهنمو تو گذاشتم قند یه برداشتمو خودمو چاییه منم میکرد نگاه تلویزیونم
 کردم خوردنش

  شدم بلند و سینی تو گذاشتم لیوانارو شد تموم چاییامون وقتی

 ممنون .مرتضی

 خواهش .مهسا

  کرد خوردن زنگ به شروع خونه تلفن که آشپزخونه سمت رفتم می داشتم

 برمیدارم من .مرتضی

 اوکی .مهسا

 میز متس رفتم بیرون اومدم آشپزخونه از و شستم رو سینی و لیوانا و آشپزخونه تو رفتم
 طرفم گرفت گوشیرو مرتضی دیدم که تلفن

 مامانته بیا .مرتضی

  دستش تو گرفت گوشیشو و  مبل رو نشست و واینستاد اونم و گرفتم دستش از گوشیرو

 بله .مهسا

 خوبی گلم دختر سالم .مامان

  شده؟؟ چیزی مامان ممنون خوبم .مهسا
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 کنم دعوتتون شام شب واسه خواستم فقط نشده چیزی بابا نه .مامان

  مرسی جیگری .مهسا

 باشیم هم دور تا کردم دعوت هم رو اینا مرتضی مامان فقط قربونت .مامان

  جون؟؟ مامان نداری کاری دیگه باشه اهان .مهسا

  خدافظ برو دیگه نه .مامان

 بای .مهسا

  ...سمتمو برگشت مرتضی گذاشتم گوشیرو وقتی

 شد چی .مرتضی

 جوووووووون اخ مامانمینا ی خونه شدیم دعوت هیچ .مهسا

  شادی انقدر نمیری اهان .مرتضی

  هستنا مامانتیناهم راستی تخت خیالت نه .مهسا

  باشه اهان .مرتضی

  میریم؟؟ کی راستی .مهسا

 دیگه شب .مرتضی

  باشه؟؟ بریم دیگه ساعت یه زودتر من جون نه .مهسا

 میریم8 ساعت بخوابم یکم میخوام خستم من نه .مرتضی

 میریم2 ولی بخواب بگیر برو  بدتری منم از که تو کنن خرست سره تو خاک ای .مهسا

 میریم زودتر رفت در گیم خسته اگر .مرتضی

 باشه .مهسا

 وای شدم اتاقم داخل و باال رفتم ها پله از دو با سریع من باال بره ها پله از اون اینکه قبل
 ات کمدم سمت رفتم(  دیدمشا دیروز همین مثال) شده تنگ مامانم واسه چقدررررر دلم خدا

 داشت گل روش که مجلسی خوشگل مانتوی یه کنم انتخاب توپ مگولیه گوگول مانتوی یه
 ابانتخ سفیدم شلوار یه و تخت رو گذاشتم و کردم انتخاب بود سفید و قرمز رنگشم و

 فتمر  برداشتمو وحولمو دیواری کمد تو از اوردم در سفیدم خوشگل کیف یه قرمز شال کردمو
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 تراح بود خواب مرتضی چون و بیرون اومدم کردم تمیز و تر خودمو حسابی وقتی حموم تو
 شه خشک تا کشیدم سشوار موهامم و کردم تنم صورتی تاپ و بنفش دامن یه  خیال بی و

 یزم پشت نشستم  موهام، شد ناز چه آخی شه لخت لخت قشنگ تا کردم اتو موهامم بعد
 چه وای لبام به زدم قرمزم رژ و زدم قرمز ی سایه یه بعد و  صورتم به زدم پنکیک و ارایشم

 وقتی حاال ته2 ساعت تازه اه کردم نگاه ساعت به و فرستادم خودم واسه بوس یه شدم ناز
 لداخ رفتم و بیرون اومدم اتاق  از بخورن تکون تا میکنن جون جایی بری زود داری دوست

  نسیم ی شبکه زدم و کردم روشن رو تلویزیون و کشیدم دراز  راحتی مبالی از یکی رو سالن

 سمت فتمر  و شدم بلند پاشه، خواد نمی این انگار نه دیدم کردم، تماشا تلویزیون یکم وقتی
 نمیده که نمیده جواب نه دیدم باشه بیدار شاید که در به زدم دستم با بار یه مرتضی اتاق
 عشرو و کنارش نشستم خواب موقع میشه خوبی ی بچه چه آخی تو رفتم و کردم باز درو

 کردنش صدا به کردم

 مرتضی .مهسا

 مرتضی-

 عزیزم کر-

 دیگه شو بیدار که زمستونی خواب نرفتی-

 عمو الو-

 ااااااااااصال دیدم که اوردم فشار بازوش به ذره یه دستم با اینم با من انگار نه انگار نه دیدم
  نیس دنیا این تو انگار

 خواستی خودت باشه .مهسا

 اتاق وت برگشتم و اوردم در و آب پارچ یخچال تو از اشپزخونه تو رفتم و بیرون اومدم اتاق از
 بعد و صلوات فقط نکنه سکته  خدا ایییییی نداد جواب بازم که کردم صداش هم دیگه یبار
  کنم سکته اون جای به من بود نزدیک که شد بلند یجوری سرش رو ریختم ابو کل

 چتههههههههه .مرتضی

 بخواب بگیر دیدی خواب هیچی .مهسا

 سیریش اه نمیکنی ول منو خوابم تو چرا اهان دیدم؟؟ خواب .مرتضی
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 به نیاد در االن تو کنم شوخی باهات خواستم پاشو پاشو بخواد دلتم مرض سیریشو .مهسا
  میبری سر

  نشست پاشد

  کنم چیکار این دست از من خدا ای .مرتضی

  کرد نگاه من به و باال اورد سرشو

  وعظیه؟؟؟ و سر چه این .مرتضی

  ارایشم؟؟؟ خوشگله .مهسا

 چرت ینا نمیدونم من دلقکا این عین شدی خوشگله خیلی اره ببینم کن پاکش برو .مرتضی
  کن پاکش برو برو صورتشون به میزنن دخترا این چیه پرتا و

  باو برو .مهسا

 کن پاکش برو گفتم .مرتضی

 نمیرمممممم .مهسا

 باشه نمیری؟؟؟ .مرتضی

 عسری بود شده تنگ بازی دنبال واسه دلم جون آخ وای دنبالم افتاد و شد بلند تخت از
 میکرد تهدیدم بودو گرفته دستمال دستش تو اونم مبل پشت رفتم و دویدم

 میدوئه گاو عین دیگه کن صبر .مرتضی

 شیر عین شعور بی چیه گاو عین .مهسا

 گودزیال عین اره .مرتضی

  گودزیالم؟؟ من .مهسا

 رو شیدک دستمال و مبل رو نشوند سریع منو و گرفت دستمو ولی بزنمش تا سمتش رفتم
  صورتم کل

 وعضشه چه این سوختم اخ آخ .مهسا

  مهسا شدی حاال اهان .مرتضی

  بزنم رژ یه بذار حداقل دل سنگ پلید، .مهسا
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 کمرنگ .مرتضی

 باشه .مهسا

  شدم خیس کال انداختی؟؟ روزم چه به ببین .مرتضی

  بخوابی نگیری انقدر باشی تو تا حقته .مهسا

 ته8 ساعت دیدم که کردم نگاه ساعت به

 بریما8 ساعت بود قرار مثال بدوووووووووو .مهسا

  شم حاضر میرم منم شو آماده برو نکن جیغ جیغ باو خوب .مرتضی

  .....لف اگر خودم جان به میشی حاضر سریع  زود، تند، .مهسا

 باشه باشه .مرتضی

 وارمشل مانتو پوشیدن به کردم شروع سریع من و  خودمون اتاق سمت رفتیم هرکدوممون
 نگاه یمرتض جناب شاهکار به کنم عرض چه که صورتم به و ارایشم میز پشت نشستم بعد

 و زدم پنکیک صورتم به سریع بود شده قرمز قرمز صورتم کرده چیکار ببین خدا وای کردم
 بعد و دمش بلند میز پشت از و لبام به زدم کمرنگم صورتی رژ یه ندن گیر باز اقا اینکه واسه
 رو بود تهنشس مرتضی بیرون اومدم اتاق از دستم تو گرفتم کیفمو و کردم سر شالمو اینکه
  بود دهز  یوری موهاشم و بود پوشیده مشکی شلوار و بنفش بلیز یه کردم نگاه بهش مبل

  بهم؟؟ کنی نگاه میخوای بازم یا بریم؟؟ .مرتضی

 خودشیفته برو برو .مهسا

 بستن بعد و شدیم ماشین سوار و پارکینگ داخل رفتیم باهم و کرد قفل خونرو دره مرتضی
 مامانمینا ی خونه سمت کرد حرکت مرتضی کمربندامون

  یمرتض بعد پایینو اومدم من اول و کرد پارک گوشه یه ماشینو مرتضی رسیدیم وقتی

  مهسا راستی .مرتضی

  بله .مهسا

 بده دستتو .مرتضی

  کنم بغل مامانمو میخوام االن نه .مهسا
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  بده تو .مرتضی

 شمایچ با کرد انگشتم داخل و اورد در شلوارش جیب تو از انگشتر یه که باال اوردم دستمو
  کردم نگاه بهش گرد

 داری صاحب بفهمن مردم که باشه دستت تو انگشتر یه باید زنمی باالخره خوب .مرتضی

 برم شناسید وقت اون قربون من .مهسا

  چی؟؟ ی واسه .مرتضی

  میدن؟؟؟ انگشتر خیابون وسط اینجا .مهسا

  خاروند سرشو یکم مرتضی

 بود رفته یادم .مرتضی

 بودی خنگول زندگیت کل تو.مهسا

  دربیاریا دستت از انگشترو نبینم راستی لطفته نظر .مرتضی

 بزن زنگو حاال خوب .مهسا

 حیاط طول کردن طی بعد و داخل رفتیم باهم شد باز دقیقه چند بعد در و زد درو زنگ
 رو ضیمرت باباهم و کرد بغلم سریع مامانم تو گذاشتیم پامونو که همین شدیم سالن داخل
  کرد بغلم سمتمو اومد بابام رفت، صدقم قربون یکم مامانم وقتی کرد بغل

  بفرمائید اومدید خوش سالم .مامان

  کو؟؟ افشین مامان سالم .مهسا

  اتاقشه تو .مامان

  زدم افشینو اتاق دره و باال رفتم سریع

  بفرمائید بله .افشین

 افتاد بهم چشمش و برگشت وقتی داخلو رفتم

 اومدی خوش گلم خواهر سالم .افشین

  گالبم گل داداش قربونت .مهسا

 بود شده ذره یه واست دلم داداش بغل بیا .افشین
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  کرد بغل منو محکم اونم و کردم بغلش سمتشو رفتم

  خوبی؟؟ .افشین

  چطوری؟؟ تو عااالیم .مهسا

  خوبم منم هی .افشین

  خبرا؟؟ چه .مهسا

 ببینم هم رو مرتضی بیرون بریم بیا سالمتی .افشین

 بریم .مهسا

 و کردن بغل مردونه همدیگرو و مرتضی سمت رفت افشین بیرونو اتاق از اومدیم باهم
  مامانم کمک آشپزخونه رفتم منم مبل رو نشستن

  کجاس؟؟ خانم زهرا مامان راستی .مهسا

 میخونه نماز داره اتاق تو .مامان

 پیشش میرم من  اهان .مهسا

 عزیزم برو .مامان

 ریعس لپشو شد تموم نمازش وقتی میخوند نماز توش داشت خانم زهرا که اتاقی تو رفتم
  کرد بغلم سریع اونم و کردم بوس

 دخترم اومدی خوش شم فدات سالم .زهرا

  سالم .مهسا

  میکنی؟؟ چیکار شوهرت با خبرا؟؟ چه عزیزم؟؟ خوبی .زهرا

 میکنم اذیتش فقط هیچی .مهسا

 شوهرتو تو راستی  باشه عاشقش باید کنه اذیت شوهرشو نباید که آدم ای ای ای .زهرا
  داری؟؟ دوست

 نیستم عاشقش اما دارم دوسش اره دارم؟؟؟؟؟ دوسش

  اره .مهسا

  انگشترتو ببینم مننننن برم قربونت ای .زهرا
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  دادم نشون بهش و باال اوردم بودو انگشترم توش که دستی

  مهسا نوشته روش خوشگله چه وای .زهرا

 که ودب قلب یه کردم نگاه بهش و باال اوردم انگشترو نعلبکی ی اندازه شد تعجب از چشمام
  بود شده حکاکی من اسم توش

 ها داره دوست خیلی آقا مرتضی معلومه .زهرا

 منو روزچند  اگر حتی نکنم فکر میکنم اذیتش من که انقدر نکنم فکر نه داره؟؟؟؟ دوستم
  شه تنگ  واسم دلش نبینه

 

 شاید واال نمیدونم .مهسا

 و کرد نگاه بهم لبخند با خانم زهرا

  برسن مهمونا دیگه که االناست بیرون بریم عزیزم پاشو .زهرا

 مسال بعد خانم زهرا و بیرون اومدیم اتاق از باهم کرد جمع جانمازشو خانم زهرا اینکه بعد
 به دمز  ذل و مبال از یکی رو نشستم منم مامانم پیش اشپزخونه تو رفت مرتضی به دادن

 بعد و کنه زبا درو بره تا شد بلند افشین خورد زنگ خونه آیفون دقیقه چند بعد که تلویزیون
 و در جلوی رفتیم استقبالشون واسه همه داخل اومدن مرتضی بابای و مامان دقیقه چند

 بغلش تو گرفت منو و سمتم اومد مامانم با روبوسی بعد مرتضی مامان

  خوبی؟؟ خودم دل عزیز سالم .مرتضی مامان

  خوبید؟؟؟ شما ممنون .مهسا

  گلم مرسی .مرتضی مامان

  مامان سالم .مرتضی

 گلم پسر سالم .مرتضی مامان

 فتیمر  باهم همه بوسید پیشونیمو سمتمو اومد هم مرتضی بابای کرد بغل هم رو مرتضی و
 بود خوشگل چقدر کرد نگاه انگشترم به دیگه یبار مبل یه رو نشست وهرکی  سالن داخل
  کنم تشکر ازش حتما باشه یادم

 شام واسه بیاید خوب .مامان
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 من هب رو مرتضی که نشست یکی کنار هرکی و غذاخوری میز سمت رفتن و شدن بلند همه

 بشین من کنار بیا مهسا .مرتضی

  ریخت جوجه و برنج واسم و کنارش نشستم بودا شده یجوری امروز وای

  جونت نوش .مرتضی

 گلی مرسی .مهسا

 ذاغ حسابی وقتی منم غذاش خوردن به کرد شروع بعد و کرد نگاه بهم تعجب با یکم اول
 و  لنسا تو رفتم  و بیرون اومدم  آشپزخونه از تشکر وبعد شدم بلند میز پشت از خوردم

 از مهه وقتی  کمک برای برم خوردن غذاهاشونو همه  اینکه بعد تا مبال از یکی رو نشستم
 ردنک جمع به کردیم شروع خانم زهرا منو  و اشپزخونه داخل رفتم بیرون اومدن اشپزخونه

 یه ردمک شیطنت هوس یکم میزدم ظرفشویی مایه ظرفا به داشتم وقتی  وشستنشون ظرفا
 شتهانگ با اونم  بعد ترسیدو اول اونم خانم زهرا لپ رو مالیدم و انگشتم به زدم کفو از ذره

 وقتی اون هم و میمالیدم کف من هم ما بازیه کف بازی آغاز شد این و لپم به زد کفیش
 خنده زیر زدیم کردیم نگاه وعضمون و سر به و کردیم بازی حسابی

  افتادیم روزی چه به ببین وای .زهرا

 حموم بریم بیا .مهسا

  میبیننمون همه که اینطوری وای .زهرا

  شه؟؟؟ سبز کف پامون زیر همینجا بمونیم پس .مهسا

 رونبی اومدیم آشپزخونه از هم با و گرفتم  میخندیدو حرفم به داشت که خانمو زهرا دست 
  خنده زیر زدن همه افتاد بهمون جمعیت چشم وقتی

  خودتون؟؟ با کردید چیکار .مامان

  کردیم بازی کف .مهسا

  زدم خوشگالم لبخند اون از و

  حموم برید بدوئید .مامان

 ومحم داخل رفت خانمم زهرا و مامانمینا اتاق حموم تو رفتم من و باال رفتیم ها پله از باهم
 ورتیهص حوله اونم و بیاره حوله گفتم مامانم به کردم تمیز خودمو حسابی وقتی خودش اتاق

  اورد واسم نانازمو ی
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  بپوش مانتوتو بعد و بپوش اول گرمو لباس این بیا .مامان

 چشم باشه .مهسا

 منشست وبعد پوشیدم مانتومو روش از بعد و پوشیدم رو گفت مامانم که رو لباسی اول
 زا و شدم بلند میز پشت از شدن خشک کامل وقتی کشیدم سشوار موهامو و میز پشت

  میخوردن چای و میوه داشتن همه سالن داخل رفتم و بیرون اومدم اتاق

  شی گرم تا بخور چای بشین عزیزم .زهرا

 کرد  خورد اقوچ با خیارشو اینکه بعد مرتضی برداشتم چای و مبال از یکی رو نشستم لبخند با
  طرفم گرفت ظرفشو و نشست کنارم اومد

 مرسی نه .مهسا

 و دمکر  باز دهنمو مجبوری منم و کرد لبم  نزدیک و گرفت چاقو با  خیارو های تیکه از یکی
  کردم جان نوش خیارو

  افتاد؟؟؟ بزنه حرف شوهرش حرف رو وقت هیچ نباید زن .مرتضی

 یس یس .مهسا

  خونه؟؟؟ بریم .مرتضی

  کن صبر لحظه چند فقط بریم .مهسا

  آشپزخونه تو رفتم

 میریم داریم ما مامان .مهسا

  بدم کادوتونو کن صبر کن صبر .مامان

 یه ایلونن تو از و سالن تو اومد نایلون یه با دقیقه چند بعد بیرونو رفت سریع آشپزخونه از
 فقط مامانمم و مرتضی دست تو انداخت و ساعت بابام بیرون اورد ساعت و طال سرویس
 هخرید ماشین واسم وافشینم زدن دست واسمون همه واسم انداخت بندو دست گردنبندو

 تو یالو یه کلید مرتضی به هم مرتضی بابای و داد طال سرویس بهم هم مرتضی مامان و بود
 بیشتر اینکه واسه دادن قول کلی و خدافظی بعد  و بوسیدیم رو همه داد هدیه رو شمال
  شدیم ماشین سوار  کفشامون پوشیدن وبعد بیرون اومدیم  سالن از خونتون میایم

  راستی .مرتضی
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  شده؟؟ چی باز .مهسا

 بود زده زنگ بهم پرهام .مرتضی

 واقعاااااااا(.. شادی و هیجان با)مهسا

 و کرد اخم مرتضی که

 داره زن خودش دیگه االن .مرتضی

  نزدم حرفی و شدم ناراحت  زد حرفو این اینکه از

  عروسیش جمعه واسه کرد دعوتمون .مرتضی

 اهان .مهسا

  ناراحتی عروسیشه جمعه اینکه واسه شد چی( نیشخند با) .مرتضی

  زدم داد و شدم عصبانی میرفت تند داشت حد از بیش دیگه

 ی درباره فکرتو طرز یکم لطفا باشه مردم شوهر به چشمم بدبختم من مگه نخیر .مهسا
 باشه مردم شوهر به چشمم نیستم دخترات دوست مثل که من کن عوض اطرافت ادمای

  غرور،م کیه کرده فکر بیشعور نزد حرفی دیگه کردو نگاه بهم تعجب با یکم اول مرتضی
 نزد قدم درحال  ساعت اون تو که مردمی به و  ماشین ی شیشه طرف گرفتم  سرمو نفهم
 و اخلد رفتم پایینو اومدم ماشین از سریع خیلی رسیدیم خونه به وقتی کردم نگاه بودن
 تاپ یه پوشیدن و لباسام کردن عوض بعد و اتاقم داخل رفتم بگم چیزی اینکه بدون

  .......رفتم خواب به اتاقم دره کردن قفل و همرنگش شلوار و صابونی خوشگل

  خواهی معذرت اونروزش حرف بخاطر ازم هرچقدرم و ندادم محلش زیاد جمعه روز تا)
 باز و ششپی برم همش اینکه تا باشم اتاقم تو میکردم سعی بیشتر  نمیدادم محلش میکرد

 ممیزد حرف باهاش و سمانه به میزدم زنگ هم وقتا بعضی بده عذابم غرورش و حرفاش با
 بهش و میکشیدم داد سرش  بزنه حرف باهام تا اتاقم تو میومد که  مواقع از بعضی و

 ( بیرون بره میگفتم

 جمعه روز صبح

 شال هی بستنشون و موهام کردن شونه بعد و شدم بلند تخت رو از کردم باز چشمامو وقتی
 ردمک روشن رو ساز چایی و اشپزخونه تو رفتم بیرونو اومدم اتاق از سرمو رو انداختم سفید
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 ینهس باهاش برگشتم وقتی پشتم وایساده مرتضی کردم احساس که چیدم هم رو سفره و
  گرفت دستمو مچ که بشم رد کنارش از خواستم شدم سینه به

  شدی؟؟؟ اینطوری چرا بپرسم میشه .مرتضی

  دستمو کن ول اه .مهسا

  نمیکنم ول دستتو ندی جواب تا نکن تالش انقدر .مرتضی

 بریزم خودم واسه چایی برم میخوام دستمو کن ول هه .مهسا

  دیوار به خوردم و داد هل منو ولی بیرون کشیدم دستش از دستمو مچ

 چی؟؟؟ ی واسه ناراحتی؟؟؟ من از شدی؟؟ اینطوری چی ی واسه بده منو جواب .مرتضی
  بردار اینا و قهر از دست امروزو لطفا کردم عذرخواهی روزم اون حرفای بخاطر ازت بار هزار

 ثلم کنارتن که افرادی ی همه میکنی فکر که اینه چیه؟؟؟ تو با مشکلم میدونی .مهسا
  بپرسم؟؟ سوال یه همن

 بپرس .مرتضی

  اومده؟؟ خوشت کسی از عمرت تو .مهسا

  نه .مرتضی

 باشه داشته دوست هم کسی حتی اگر که مغروری انقدر چون چرا؟؟؟ میدونی .مهسا
  یکنیم خندونش و شاد واقعا که میدی جوابی خوشگلت اخالق این با چون بگه بهت نمیتونه

 زمی پشت نشستم و ریختم چای خودم واسه ساز چایی سمت رفتم و شدم رد کنارش از و
 وقتی بیرون رفت حرفی هیچ بدون آشپزخونه از اومد خودش به اینکه بعد هم مرتضی

 هدل این بازم اما شستم کثیفو ظرفای همه و شدم بلند میز پشت از خوردم صبحونمو
 و نون و چایی واسش سینی یه تو بشم مرتضی نخوردن صبحونه بیخیال نذاشت المصب

 و  یمرتض اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم آشپزخونه از و گذاشتم خامه و کره و پنیر و شکر
  میزد حرف گوشی با داشت انگار بزنم در بخوام اینکه قبل

  اصال نه .مرتضی

  چکارکنم؟؟؟-

  میکنم سعیمو باشه باشه-
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 نمیتونم نه -

  بای باشه-

 که زدم در به بار چند

  بفرمائید .مرتضی

  تحریرو میز رو گذاشتم رو سینی تخت رو نشسته دیدم که داخل رفتم

  بخورش .مهسا

  بود بهتر کن کوفت گفتی می نظرم به  زدی، حرف تو  که اینطوری .مرتضی

  بخورش کن لطف .مهسا

  بیرون اومدم اتاق از و بگه  پرت و چرت بازم تا واینستادم و

 یفونآ گوشی اومد در صدا به خونه زنگ سالن تو رفتم و بیرون اومدم مرتضی اتاق از وقتی
  و گوشم دمه گذاشتم رو

  کیه؟؟؟ .مهسا

  بیشعور منم .سمانه

 تو بیا تویی اوا .مهسا

  سالن داخل اومد شد رد حیاط از اینکه بعد سمانه شد باز در و زدم کلیدو

 کنی دعوت منو یبار شده کردی ازدواج وقتی از تو خودم بیشعور دوست سالم .سمانه
  خونت؟؟؟

  میومدی هم اینجا میری جا همه که تو خوب سالم .مهسا

  نیس؟؟؟ مرتضی آقا نامرد ای .سمانه

  مردم؟؟؟ ی خونه میان22 ساعت جان پرو اتاقشه تو چرا .مهسا

 میشه دوست ی خونه ولی رفت22 ساعت نشه مردم ی خونه حاال شاید .سمانه

  من برم روتو .مهسا

  کجاس؟؟ اتاقتون کلک دارید ای خونه عجب خداییش ولی .سمانه
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  کدومه من واسه بدم نشونت بریم بیا جداس اتاقامون .مهسا

 باشه .سمانه

 من اقات داخل رفتیم بعد و دادم نشونش رو مرتضی اتاق دره اول و باال ی طبقه رفتیم باهم
 گفت بعد و کردن آنالیز جارو همه کرد شروع اول شد وارد سمانه وقتی

 که عکست این العادس فوق اتاقتم رنگ ترکیب داری اتاقی عجب محشره وای .سمانه
  خوان؟؟ مرتضی عکسای کنار حال؟؟ تو نزدی چرا حاال معرکس ی معرکه

  میندازم عکس میرم دیگه روز چند اونجا واسه نه .مهسا

  خبر؟؟ چه خوب داری ایول .سمانه

  نکردیم آشتی باهم هنوز ماشینو؟؟؟ تو اونروز کردم تعریف واست یادته هیچ .مهسا

 با تو بعد شی دوست باهاش تو میکنه هرکاری بدبخت اون سرت تو عالم خاک .سمانه
 شی دوست باهاش نمیخوای غرورت

  ....ن مرتضی به نسبت من ....من .مهسا

 این بفهمه، اون نداری دوست ولی داری دوست رو مرتضی شما خانم میدونم .سمانه
  میگفت من به سپهر اونروز هست هم مرتضی  مشکل

  زد؟؟ حرف تو با سپهر؟؟؟ .مهسا

  شونش ورد انداختم دستمو سمتشو رفتم پایین انداخت سرشو گفته چی فهمید وقتی سمانه

  شماهم؟؟ پس کلک ای .مهسا

  یعنی ....یعنی نه ....اممممم .سمانه

  داری؟؟ دوست خانو سپهر شما خانم بگو تو حاال دیگه اره یعنی .مهسا

 اره یعنی ....نه ...اممممممم .سمانه

  چی؟؟ اون تو به ایول اوهوکی .مهسا

 اره ....اونم ....اونم .سمانه

  ....پس خوب .مهسا

  خواستگاریم بیان قراره فردا .سمانه
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  خوشحالم خیلی خدا وای .مهسا

  پرهام؟؟؟ عقد میرید چند ساعت راستی تو منی عشق .سمانه

  نمیدونم .مهسا

  نیس؟؟؟2 ساعت مگه .سمانه

  موقس همون چرا .مهسا

 20 پس خوب .سمانه

 بریم میگه کی مرتضی نمیدونم .مهسا

 چیه همسرش نظر مهمه واسش چه عاشق خانم افرین.سمانه

 کنم پذیرایی ازت سالن تو بریم بیا حاال بلهههههههه.مهسا

 بریم .سمانه

 اشپزخونه وت رفتم منم و سلطنتی مبالی از یکی رو نشست سمانه سالن تو رفتیم باهم وقتی
 ظرف و گذاشتم زردآلو و گیالس و آلوچه و خیار میوه ظرف  تو و کردم روشن رو ساز چایی
 وی تی سمانه کنار نشستم و بیرون اومدم آشپزخونه از غذاخوری میز رو گذاشتم رو میوه

  نسیم ی شبکه زدم و کردم روشن رو

  خبر؟؟؟ چه امتحانا از سمانه .مهسا

  خونه دلم که نگو .سمانه

  زدی؟؟ گند بازم سرت تو خاک .مهسا

 ها بچه کمک بخاطر دادم خوب امتحانارو از بعضی .سمانه

  نمیذاری کنار اخالقتو این آخر تو سمانه، ای .مهسا

  سالم .مرتضی

  ودب پوشیده کرمی لباس و ای قهوه شلوار یه که مرتضی سمت برگشتیم سمانه و من

  هستید؟؟ خوب مرتضی آقا سالم .سمانه

 اومدید خوش خوبید؟؟ شما ممنون .مرتضی

  ممنونم .سمانه
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  ما؟؟ ی خونه اومدید دیر انقدر چرا خبر؟؟ چه .مرتضی

  شماس همسر تقصیر .سمانه

 کرد نگاه من به لبخند با مرتضی

  منه؟؟ خانم تقصیر .مرتضی

  گفت چی ببین یعنی که بازوم به زد یدونه سمانه

 جایی نمیرم دعوت بدون وقت هیچ من نکرد دعوت منو دیگه اره .سمانه

  میکنی؟؟؟ چیکار اینجا االن پس عزیزم .مهسا

  رفت غره چشم یه بهم سمانه و خنده زیر زد مرتضی

  شنیدی؟؟ مرتضی وای .مهسا

  چیو؟؟ .مرتضی

  سمانه؟؟ خواستگاری بیاد قراره سپهر اینکه .مهسا

 مانهس عاشق اونم بشه عاشق تونست باالخره من خجالتیه دوست این گفت اره .مرتضی
  من خانم پس شاده دختر یه که خانم

 الخوشح من خانم میگفت بهم اینکه بخاطر و خندیدم منم پایینو انداخت سرشو سمانه
 تو مشونگذاشت و ریختم چایی لیوان تا سه تو اشپزخونه تو رفتم شدمو بلند مبل رو از بودم

 عارفت مرتضی و سمانه به و بیرون اومدم آشپزخونه از سینی داخل گذاشتم هم قند و سینی
  میز رو گذاشتم هم خودمو واسه و کردم

  ای؟؟ پایه بگم یچی مهسا .سمانه

  چی؟؟ حاال شدید پایتم .مهسا

  هستی؟؟ شاپ کافی بریم شنبه .سمانه

  هستم یس داری ایول .مهسا

  چی؟؟؟ اجازه .مرتضی

 لطفاااااااا .مهسا

  بری میتونی باشه .مرتضی
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 داری فدایی .مهسا

  شام؟؟ خونمون مهسا با بیاید روز یه لطفا میشه مرتضی آقا راستی .سمانه

  شده بداخالق یکمی خونه مونده بس از من خانم این نه که چرا بله .مرتضی

 اخالقاشه از یکی بداخالقی مهسا نداره تعجب که این .سمانه

 پروا نگو پرت و چرا  .سمانه

 ممنون بازم صبحونه بابت راستی خانم عذرمیخوام .مرتضی

  جان نوش .مهسا

 بشقاب اوردن بعد و اشپزخونه تو بردم و کردم جمع همرو کردیم تموم هامونو چایی وقتی
 ور هایی میوه هرکدومشون اینکه بعد و  سمتشون گرفتم رو میوه ظرف چاقو و میوه واسه

  خوردن به کردم شروع و ظرف تو گذاشتم گیالس خودم واسه برداشتن میخواستنو که

 

 مه سمانه اشپزخونه بردم و کردم جمع هم رو میوه ظرفای کردیم تموم هامونو میوه وقتی
 دیگه وزر چند قراره منم نه میگفت اونم نمیخوام بابا گفتم بهش کلی کمک برای اومد باهام

 اومدیم نهاشپزخو از شستیم باهم ظرفارو وقتی دیگه، باشم بلد یچی باید باالخره کنم ازدواج
  برداشت کیفشو سمانه بیرون

 رفع دیگه من شاد و باشید هم عاشق همینطوری همیشه امیدوارم دیگه خوب .سمانه
 میکنم زحمت

  اومدی خوش جیگری .مهسا

 بای .سمانه

 وحسابش تا رفتم باهاش در سمت رفت و کرد خدافظی هم مرتضی با کرد بوس صورتمو و
 برسم

 رفوح این سمانه که خبره چه میگه االن هم؟؟؟ عاشق همینطوری گفتی چرا بیشعور .مهسا
  زد

  بعد بهم کنید اعتراف خودتون باید اول رفت یادم ببخشید اخ آخ .سمانه

 اعصابم رو میری داری دیگه برو برو .مهسا
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 بای ههه .سمانه

 بای .مهسا

 ویزیونتل داره لبخند با و مبل رو نشسته مرتضی دیدم که داخل برگشتم منم رفت وقتی
 میبینه

  میشه؟ لبخند باعث تبلیغاتم مگه بده شفا .مهسا

  بود دیگه دنیای یه تو انگار

  گفتی؟؟؟ چی ......چی .مرتضی

  میشه؟؟ آدم لبخند باعث تبلیغاتم مگه بده شفا گفتم هیچ .مهسا

  چطور؟؟ نه .مرتضی

  بخواب بگیر کردم بیدارت خواب از ببخشید هیچ هیچ .مهسا

 که نبودم خواب .مرتضی

  پرهام؟؟ عقد میریم چند ساعت راستی کردم غلط اصال آقا .مهسا

  !پرهام آقا( اخم با) .مرتضی

  پرهام؟؟ آقا همون .مهسا

 20 ساعت .مرتضی

  اوکی اهان .مهسا

  ....که اتاقم برم خواستم

 کجا .مرتضی

 اتاقم تو میرم دارم شجاع آقا ی خونه .مهسا

 باهات نمیتونست آدم که بودی شده بداخالق انقدر روز چند این نری؟؟ میشه .مرتضی
  ....... نمیذاشتی و بودی اتاقت تو فقطم بشه نزدیکت یا بزنه حرف

 نمیرم میکنمو لطف بهت باشه .مهسا

 مایی سره تاج شما مرسی .مرتضی
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 میدونم میدونم .مهسا

  بخشیدی؟؟؟ منو اونروز بخاطر راستی .مرتضی

  اره .مهسا

  مرسی .مرتضی

  نبودم کسی  بین ذره زیر انقدر عمرم تو وای نشست کنارم اومد و پاشد

  نکنی؟؟؟ سر شال خونه تو دیگه لطفا میشه .مرتضی

 چی .مهسا

  نکنی؟؟؟ سر شال دیگه لطفا میشه .مرتضی

  ....من آخه اممممم .مهسا

 میکنی سر شال نمیاد خوشم لطفا .مرتضی

  باشه .مهسا

  االن؟؟ برداری شالتو میشه .مرتضی

  شد حبس سینم تو نفسم

 لطفا .مرتضی

 چشماش دیدم کردم نگاه مرتضی به وقتی میز رو گذاشتم و برداشتم سرم رو از و شال
 امودست بار چند نبود کردن شرح قابل موقع اون چون چجوری نپرسید من جان ولی یجوریه

  عقب رفتم که  جلو اورد دستشو  اومد خودش به تا دادم تکون صورتش جلو

  بکنم نمیخوام کاری لطفا مهسا لطفا .مرتضی

 وهامم الی رفت دستش وقتی ولی نرفتم عقب دیگه جلو اورد دستشو دوم بار واسه وقتی
 نوازش موهامو لبخند با داشت مرتضی اما شدم جوری یه بود شده وصل بهم برق انگار

 میکرد

  باشه؟؟؟ نکن سرت من جلوی شال وقت هیچ دیگه خوشگله خیلی موهات .مرتضی

  باشه .مهسا

  نباشی؟؟؟ راحت نامحرم مخصوصا پسری هیچ با دیگه لطفا میشه و .مرتضی
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   باشه .مهسا

  ....اممممممم بعد به این از میشه راستی مهسا مرسی .مرتضی

 چی بعد؟؟؟ به این از .مهسا

  ......میشه .مرتضی

  دیگه بگو .مهسا

  ....کنم التماس کنم خواهش میشه .مرتضی

  چیو؟؟؟ باو .مهسا

  میشه؟؟ بخوابی؟؟؟ خودمون اتاق تو و بیای اینکه .مرتضی

  لوستر ی اندازه شد چشمام

  چی؟؟؟ .مهسا

  لطفا .مرتضی

 بهت ندارم دوست من و بگیریم طالق هم از قرارداد بعد قراره ما ببین نمیشه نه .مهسا
  کنم فراموشت نتونم که جوری کنم عادت

 من  ....من مهسا .مرتضی

 راردادق این اصال نمیشد خدایا گریه زیر زدم و تخت رو نشستم اتاقم تو رفتم و شدم بلند
 کردم نگاه ساعت به شدم آروم یکمی اینکه بعد .......چرا آخه نداشت؟؟؟ وجود مسخره
 دمز  آب صورتم به و بهداشتی سرویس داخل رفتم و بیرون اومدم اتاق از بود دقیقه22322

 یزم پشت نشستم و اتاقم داخل برگشتم بیرون اومدم بهداشتی سرویس از اینکه بعد
 یوری موهامم از ذره یه و بستم موهامو باال از شد لخت حسابی وقتی  کردم اتو موهامو
 ماورد کمد از سفیدمو شلوار صورتیمو مانتوی و کردم صورتی مالیم آرایش یه و ریختم
 یفک برداشتن و خوشبوم عطر زدن بعد و کردم سر سفیدمو شال و پوشیدمشون و بیرون

 بعد لمب رو نشستم بیرون بود نیومده اتاقش از هنوز مرتضی بیرون اومدم اتاق از سفیدم
 زده ییور  موهاشم بود پوشیده مشکی شلوار و آبی تنگ لباس یه و بیرون اومد دقیقه چند
  بود

  بریم؟؟ .مرتضی

  چی کادو ولی بریم اره .مهسا
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  گرفتم واسشون هم کادو میخریم بیرون از گل .مرتضی

  چی؟؟ .مهسا

  کیش به برگشت و رفت بلیط .مرتضی

  گرفتم ساعت واسشون منم اوکی اهان .مهسا

  اهان .مرتضی

 مامانم به زدم زنگ شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم خونه از باهم

 جانم .مامان

  کجایید؟؟ مامان سالم .مهسا

  شما؟؟ میاید کی محضر .مامان

 بفرست واسم محضرو آدرس لطفا ماهم، میایم داریم .مهسا

 بای باشه .مامان

 بای .مهسا

  بود عصبی و کالفه نظرم به مرتضی کردم قطع تلفنو وقتی

  شده؟؟؟؟ طوری .مهسا

  نه .مرتضی

  شده چی بگو پس نیستی خوبی گوی دروغ .مهسا

  بهم؟؟؟ خوردی پارک تو بار یه یادته مهسا .مرتضی

  اره .مهسا

  یادته؟؟؟ بود ما پیش دخترم یه .مرتضی

  میگی رو افریته اون اه اه اه .مهسا

 همون اره .مرتضی

  شده؟؟؟ چی خوب .مهسا

  کرد تهدیدم زد زنگ دیروز هیچ .مرتضی
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  کردم نگاه مرتضی به گرد چشمای با

  میکشم زنتو هم تورو هم ندی پول بهم اگر میگفت .مرتضی

  نکبت کیه کرده فکر میکشمش منم کرد غلط .مهسا

 دشوتهدی حتما نرسه خواستش به اگر  نداره لنگه که زرنگیه یه اون مهسا هی هی .مرتضی
  میکنه عملی

  دیگه بده پول بهش خوب .مهسا

  پلیس دست بدمش میخوام .مرتضی

 بود گفتن من از حاال میکشتتا آخر توروخدا کن ول .مهسا

  پلیس دست بدمش میخوام من ولی بمیرم؟؟؟ من داری دوست یعنی .مرتضی

  کردم نگاه بود اومده واسم که پیاکمی به  شد بلند گوشیم اس ام اس صدای

  سالم .-

  کیه این هاشم بنی قمر یا

 دیگه کیه؟؟ این .مهسا

 بیاد محلق از بدنم اعضای کل بود نزدیک که کرد پارک خیابون کنار جوری ماشینو مرتضی
  کرد نگاه بود اومده واسم که پیامی به و گرفت رو گوشی ازم بیرون

  شماررو؟؟ این میشناسی .مرتضی

  شماره این به برسه چه نیستم حفظ مامانمم ی شماره من واال .مهسا

  مهسا؟؟ مطمئنی .مرتضی

  مطمئنم مطمئن بابا اره .مهسا

  اومد واسم دیگه پیام یه

  بده جواب نترس نوشته .مرتضی

 نمیدی جواب پس چرا رو گوشی من بده ترسیدی؟؟ گورت تو خاک ای .مهسا

 یکم رمبگی ازش حالی یه تا گرفتم رو غریبه فرد اون ی شماره و گرفتم دستش از رو گوشی
 داد جواب بوق چندتا بعد شم شاد
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 سالم .-

  فرمایش؟؟؟ علیک .مهسا

  خوبی؟؟ .-

  دکتری؟؟ .مهسا

  میشناسی؟؟ منو ببین اره .-

  اسم؟؟ .مهسا

  هستم آوا .-

  هستم مهسا منم بابا نه .مهسا

  کنم نمی شوخی ببین .آوا

  کردم؟؟ شوخی االن من مثال .مهسا

  مرتضایی؟؟ زن .آوا

  فضولی؟؟ کوچمونم سر بغال زنه نه .مهسا

  بده جواب درست میپرسم که رو هرسوالی .آوا

  میرسه؟؟ چی تو به نباشم یا باشم مرتضی زن من سننه تورو آقا ترسیدم آخی .مهسا

 مواس پولو بگو شوهرت اون به کنار بذار هم رو بازی مسخره و بده گوش درست ببین .آوا
 بفرسته

 دادم گوش .مهسا

  سه بفر پولو زودتر هرچه بگو بهش پس .آوا

 تدیگ پسرای دوست از برو هری میبخشی؟؟؟ خلیفه ی کیسه از داری مگه زاااااارت .مهسا
 جوری هی زدی زنگ یا پیامک شماره این به ببینم اگر دیگه بار یک فقط دیگه بار یک بگیر

  باشه نگرفته حالتو اینطوری کسی عمرت طول تو که میگیرم حالتو

  میاری؟؟ کجا از زبونو همه این هستی؟؟ اینطوری چرا تو وای .آوا

  فضولی؟؟ .مهسا

  سالته؟؟ چند بگی لطفا میشه .آوا
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 بای نمیشه نه .مهسا

  شیم؟؟ دوست باهم میشه یعنی بگیرم؟؟ تماس باهات بازم لطفا میشه .آوا

 بده دیگه یجا روزیتو خدا برو بابا برو شدم خر منم اهان .مهسا

  

 باهام میکنم خواهش فقط نشم مرتضی مزاحم وقت هیچ دیگه میدم قول من توروخدا .آوا
  مرتضی خوشبحال هستی شادی خیلی دختر تو شو دوس

 بار کی دیگه بار یک فقط ولی بزنی زنگ بهم بازم میتونی باشه اومد خوشم افرین .مهسا
  ....حالت یجوری بخوای پول ببینم دیگه

  نداری؟؟ کاری عزیزم دوست میدم قول باشه باشه .آوا

 بای نه .مهسا

 بای .آوا

 خنده زیر زدم کردم قطع گوشیمو وقتی

  میزدی؟؟ دار خنده حرفای انقدر چرا شد؟؟ چی .مرتضی

  اومد جا حالم اخ بودن جونتون آوا .مهسا

 گفت چی .مرتضی

 عجب وای شیم دوست باهم بیا گفت بهمم بدی پول بهش نیس الزم دیگه هیچ .مهسا
 ههههههه بود دختری

 تری زرنگ اونم از تو ولی هست هم احساساتی زرنگه خیلی اینکه بر عالوه .مرتضی

 بخریم گل یه بریم کن حرکت حاال میدونم میدونم .مهسا

  باشه .مرتضی

  داشت نگه فروشی گل یه جلوی و کرد روشن ماشینو

  بخرم؟؟ رنگی چه .مرتضی

 میام خودمم کن صبر .مهسا

 باشه .مرتضی
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 یدسف و آبی گل یه و داخل رفتیم باهم کرد قفل درو هم مرتضی و پایین اومدم ماشین از
 اومدیم فروشی گل از کرد حساب پولشو مرتضی اینکه بعد و کردیم انتخاب بزرگ  خوشگل،

 کرد حرکت و کرد روشن ماشینو مرتضی و پشت گذاشتم گلو شدیم ماشین سوار و بیرون
 محضر سمت

 گرفتم و بیرون اوردم ماشین پشت از رو گل من و شدیم پیاده باهم محضر به رسیدیم وقتی
 مشدی محضر داخل که همین داخل رفتیم باهم کردو قفل ماشینو دره مرتضی دستم تو

  یشیرین دیدیم ولی کردیم دیر ما داد عروس رو بله کردیم فکر میومد جیغ و دست صدای
 این خدایا میزنن دست دارن نصف و میزنن جیغ دارن  جمعیت نصف و زمین رو افتاده
  نگیر اینا از هارو شادی

  اینجورین؟؟؟ چرا اینا .مرتضی

  مامانمینا پیش میرم من نکن خراب شادیشونو شادن کن ول .مهسا

 داخل بذار موهاتو یکم فقط باشه .مرتضی

  خدا ای .مهسا

 تبریک ازدواجم بخاطر بهم همه مامانمینا سمت رفتم و داخل گذاشتم موهامو از کم یه
  کردم تشکر منم و گفتن

 خوبی خودم گل سالم .مامان

  مرسی خوبم .مهسا

 پرهام و مهسا پیش برو .مامان

 باشه .مهسا

  سمتشون رفتم

 بشید خوشبخت امیدوارم میگم تبریک سالم .مهسا

  همچنین مرسی سالم .پرهام

  ممنون شدم خوشحال دیدنت از مهسایی؟؟ تو عزیزم سالم وای (. پرهام زن) مهسا

 مهسا کهاین بعد و خوندن به کرد شروع عاقد نشستم مامانم کنار رفتم و زدم لبخند بهشون
 نیس بهم حواسش کسی دیدم وسط اون منم زدن دست به کردن شروع همه گفت رو بله
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 دادن واسه رفتن همه شد کمتر ها داد و جیغ و دست اینکه بعد زدن سوت به کردم شروع
  هم کنار وایسادیم و دادیم کادوهامونو هم مرتضی و من کادوها

  بریم؟؟ .مرتضی

  بریم .مهسا

 شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم محضر از کردیم خدافظی ازشون اینکه بعد باهم
 و پایین اومدیم ماشین از وقتی خودم جون مری ایول اوه شاپ کافی یه سمت رفت مرتضی

  دادیم پرتقال آب سفارش و میزدونفره یه پشت نشستیم شدیم شاپ کافی داخل

  ؟عاشقشه؟؟ که بگه فرد اون به چجوری باید بشه عاشق کسی اگر مهسا میگم .مرتضی

  دیگه حرفا این از برات میمیرم میگه و میکنه بوسش دوتا میره آدم عین .مهسا

  نمیشه؟؟؟ عصبانی دختر اون یعنی .مرتضی

  تازه میشه خوشحالم بابا نه .مهسا

 اهان .مرتضی

 مومت بعد و خوردن به کردیم شروع اوردن سفارشامونو وقتی کرد نگاه بهم خاصی جور یه و 
 دیمش ماشین سوار و بیرون اومدیم شاپ کافی از کردنشون حساب و پرتفاالمون آب شدن

 گهن بودیم اومده باهم یبار که پارکی جلوی دقیقه چند بعد و کرد روشن ماشینو مرتضی
  داشت

  میشی؟؟ پیاده .مرتضی

 اره .مهسا

 گفت خندلب با سمتمو برگشت مرتضی کرد باریدن به شروع بارون پایین بیام اینکه قبل
  اومد؟؟ بارون اولم ی دفعه یادته

  اره .گفتم بهش لبخند با

 قشنگ خیلی و نم نم بارون صندلی یه رو نشستیم باهم و گرفت دستمو پایین اومدم وقتی
  طرفم برگشت لبخند با مرتضی میداد آرامش احساس آدم به و بود

  نکشی؟؟ داد سرم میدی قول بگم یچی مهسا .مرتضی

 باشه .مهسا
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  عاشقتم .....من .....من .مرتضی

 این با بودم هنگیده کال حرفش بااون که من لبم رو گذاشت شو لب و جلو اورد صورتشو و
 قبع اورد سرشو وقتی  ...........منو مرتضی االن یعنی خدایا دادم دست از عقلمو کال کارشم

  بغلش تو گرفت محکم منو

  چیه بهم حست بگو بگو لطفا مهسا .مرتضی

  دارم دوست .....منم .مهسا

  کرد بوس لپمو لبخند با

  پس؟؟؟ چی قرارداد اما .مهسا

 یرهبگ ازم تورو کسی نمیذارم وقت هیچ گفتم بابام و بابات و مامانم و مامان به .مرتضی
 مبه حسی چه تو بفهمم باید اول گفتن ولی شدن خوشحال کلی اوناهم قرارداد اون حتی
  داری

  زرنگ ای .مهسا

 خوشحالم چقدر االن نمیدونی مهسا داری دوستم توهم که خداروشکر .مرتضی

  ترم خوشحال هم تو از من .مهسا

 ندارم طاقت دیگه پاشو پاشو پس .مرتضی

  چی؟؟ طاقت .مهسا

  کنم خودم واسه تورو اینکه .گفت و زد چشمک یه بهم

 یهگوش  شدیم ماشین سوار و بیرون اومدیم پارک از باهم پایین انداختم سرمو خجالت با
 خوردن زنگ به کرد شروع مرتضی

 سپهر سالم .مرتضی

 چی تو  نمیشم این از بهتر خوبم-

  کنم اعتراف تونستم باالخره اره-

 داری لطف قربونت داداش نه-

  بای دیگه نه-
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 جودموو کل استرس خونه رسیدیم وقتی  کرد نگاه من به لبخند با و کرد قطع گوشیشو و
  خودت به سپردم خودمو خدایا گرفت

  بعد سال2

 

 

 و مامانمینا به مرتضی وقتی سخته زندگی مرتضی بی چقدر که فهمیدم اونروز از بعد
 اون از بعد  واسمون گرفتن جشن یه بودن خوشحال بس از اونا گفت خودشم مامانینای

 اوناهم و کردن ازدواج باهم تازه سپهرم و سمانه و بدم حرص رو مرتضی کردم سعی کمتر
  خوشبختن هم کنار واقعا

  دستتو ببینم .مرتضی

  میسوزه نه وای .مهسا

  زدی حرف شوهرت حرف رو باز اااااااا .مرتضی

  کرد نگاه بهش اونم شو سمت گرفتم دستمو

  باشه خودت به حواست میپزی غذا وقتی گفتم گفتم؟؟؟ چی بهت .مرتضی

 ببخشید .مهسا

  سرت فدای برم خودم خانم قربون .مرتضی

  کرد پیچی باند دستمو و اورد اولیرو های کمک ی بسته رفت

  خوب؟؟ بعد به این از باشه حواست خانمی .مرتضی

 باششششششه(  شیطونی با) .مهسا

  کرد بوس لپمو و جلو اورد صورتشو مرتضی

  نخوردمت تا پاشو پاشو دیگه منی شیطون .مرتضی

  برخوردمونو؟؟؟ اولین یادته مرتضی میگم .مهسا

  .....اما بود جانانه که برخوردی .مرتضی

  کردیم عاشقانش ما .مهسا
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 همو قعش با و لبم رو گذاشت لبشو و جلو اورد صورتشو ومرتضی کردیم نگاه بهم عشق با
  بوسیدیم
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