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دانلود نگاه سایت کاربر سمیراخانوم| تلنگرعشق رمان  

 

 

 

است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این  

www.negahdl.com 

عشق تلنگر: رمان نام  

خانوم سمیرا:  نویسنده کاربری نام  

طنز و کلی کل ، عاطفی ، اجتماعی:  ژانر  

- پاشووووو.پاشووووو . 

- بخوابم خوام می کن ولم مامان.اههههههه  

- بیدارشی بتونی حاال که نخون رمان شبا بگم چندبار  

-- نمیومد خوابم دیشب من.اخه داره رمان به ربطی چه مادرمن .. 

- بیوفتیم راه کم کم خوایم می پاشوپاشوکه.بــــابــــــا خــــــوب خیله  

( کجابریم؟؟ میخواستیم مگه!!!بیوفتیــــم؟؟؟؟ راه /) 

- بریم؟؟ میخوایم کجا مامان  

- ؟/بانــــــو حاالذفهمیدید گردش بریم خوایم می ما و ی جمعه خواب؟دخترپاشوامروز ساعت ـبـــــه بـه  

- میام میشم اماده منم برو شما باشه.اومـــــد حــــاالیادم.آهـــــــــــان . 

- سریـــــــع فقط باشه  

 چشــــم-



 

WWW.NEGAHDL.COM 

(  پوستم کردم نگاه خودم به نشستم صندلی رو آرایشم میز جلوی.شستم صورتمو دستو دستشویی آیینه جلو رفتم پاشدم. رفت مامان

 که ایم قلوه لبای و قلمی بینی و. بود باحال خیلی کال آبی وقتا بعضی بود می وقتاسبز بعضی که سبز آبی درشت های چشم و سبزه

 از دست میزد صدام که مامان صدای با... میکرد جذبش کسیو هر که پر تو و الغر هم هیکلم. میخورن لبامو حسرت دوستام ی همه

 دارم ساق اسپرت کفش و پررنگ آبی شال یک و کاربنی زانوی باال مانتوی یک ا تیره جین شلوار یک.شدم آماده برداشتمو بازی هیز

 رفتم و زدم میداد نشون بلندتر بلندمو های ی مژه که ریمل بایک رنگگگ کم صورتی رژ یک و کردن دارمپام دوسش خیییلی که

  (.پایین

کرد سالم من. به لبخند با و دید منو بابا که رفتم می پایین ها پله از . 

- عزیزم؟؟ خوبی بابا گل دختر سالم  

- خوبی؟ شما باباجونم مرسی  

- گلم خوبیت ب  . 

گفت و اومد مامان.بوسیدم رو بابا ی گونه رفتم  

- هااا میشه دیرمون بخور صبحونتو پاشو سونیا .. 

اومد سیناجون گرااامم داداش صدای مامان سر پشت از  

- دیگههه بریم بخور صبحونتو برو اینجایی هنوز که تو سونی اااااا(گفت خورد من ب ک چشمش)امادم من مامی . 

ایشششش.سینی؟ بگم بهت من خوبه سووونی کوفت  

 الکی) کماالت با خانوم ی مث منم. بووود روش چی همه ماااا مامیه چیده میزی عجب بههههه بههه. آشپزخونه تو رفتم کشیدمو زاهمد

 و کردمش جمع کردم خالی رو سفره کااامل وقتی..بدم قورت هم رو سفره بود مونده کم. خوردم چیزو همه و نشستم(کماالتم با مثال

 جوگندمی موهای با ساله55 مردی بابام.) انداختم نفریم چهار ی خانواده ب نگاه یه. هال تو رفتم گذاشتمو ظرفشویی ماشین تو ظرفارم

 حاال و.میداد نشون کم سنشو که ظریف هیکلی و آبی وچشمای سفید و ساله55زنی مامانم. سنش با متناسب هیکل و سبزه پوستی و

 و میکرد جذب رو دختری هر که تیکه شیش هیکل و ای قلوه لبای و قلمی بینی و عسلی چشمای و سبزه صورتی.گلمممم داداش

بود سالش55  ) 

- شددد دیر بریییم باش چرااا؟؟تند میکنی می ما نگاه واستادی اونجا ساعته سه سونی . 

-  سینا ی حوصله که بود راه های نصفه. کوبوندم درشو شدمو سوار رفتم بود سفید وی ام بی یک که ماشینش طرف به.)سونی کوفت

 سونیا ععععع گفت که کردم نگاه جاده به و نکردم توجه بهش اصن..)پوکید حوصلم بگو چیزی یک سونیا بابا ای:گفت و رفت سر

 لواشک اسم.)کنی آشتی اگه میخرم لواشک برات:گفت که ندادم جوابشو بازم)قهرمیکنع؟؟ خوشگلش داداش با کی خودم موشی جون

هاااا حالت به وااای سونی بگی دوباره اگه ولی میکنم آشتی خوب خیله:گفتم و زد برق چشام اومد ک . 

- گلم آبجی چشم  

 رفتیم سینا ماشین بعد و بابا ماشین اول و کرد باز رو خونه در حشمت آقا و رسیدیم بالخره که درمیاوردیم بازی دیوونه ویال خود تا

ویال تو رفتیم وسایالروبرداشتیمو.شدیم پیاده و کردیم پارک ماشینارو و تو   

 پایین ی طبقه باباهم و مامان اتاق و سینا اتاق ی رو روبه باالبود ی طبقه من اتاق.رفت خودش اتاق ب هرکس شدیم که ویال وارد

 .بود

بود نوشته روش جالبی خط با که یشمی سبز تونیک یک با لباسامو اتاقمو تو رفتم  LOVE  برا کردم عوض تیره جین شلوار یک و

رفتم هال به کردمو آرایش کمم ی بیان بابامم دوست بود قرار اینکه  . 

داشتن مامان و بابا  TV  سرش پشت رفتم یواشششش منم نبود اطرافش به حواسش اصال بود گوشیش تو سرش سیناهم و کردن می نگاه

هوا رفت دومتر بیچاره که کشیدم فراااااابنفش جیغ یک گوشش کنار و  
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- بیارم درش تنهایی از برم گفتم تنهانشسته دیوونه ی دیدم فقط نوچ:گفتم و خندیدم..داررررری؟؟؟ مرررررض  

- الاالهللا.... و تویی دیوونه  

- جونننننمممم سینا راسی  

- جوووونت؟؟؟ شدم من که میخای چی باز  

- بخری؟؟ لواشک برام نبود قرار مگه. فهم چیز ادم قوربون آخ  

- نمیشی مهربون دلیل بی تو گفتم که من  

- بدیاااا لواشک بهم باید عععععع  

- بخرم میرم موشی باشه  

- داداشی میسییییی  

 مخصوصمو آب شیشه کردمو باز یخچالو در و آشپزخونه تو رفتم منم بخره لواااشک برام که بیرون رفت برداشتو کتشو رفتو

بابا و مامی کنار بیرون رفتم و بستم یخچالو در سرجاشو گذاشتمش خوردمو آب(بخورم آب شیشه از دارم عادت من اخه)برداشتم  . 

میاناااا؟ مهمونا االن ای آماده سونیا-مامان  

- آمادم من جونم ماری آره  

مهموناین؟؟؟-گفت مامان کردم باز درو رفتم و شد بلند در زنگ صدای موقه همون  

- پسرته گل جون ماری نه  

- بشم جفتتون فدای من الهی  

- ماری خدانکنه ععععع  

- منزل اهل بر سالااااام  

- گرااااام برادر بر سالاااام  

سفارشت اینم موشی بگیر:گفتم دستمو داد لواشکو  

- بودم کرده س*و*ه خیلی داداشی میسیییی  

- نداره موشیمو قابل  

 حاال اهههه درومد صدا به خونه زنگ موقه همون من خوشگل شانس از ولی.بکنم لواشکو کلک تا اتاقم تو باال رفتم و بوسیدم لپشو

 اینا چه اوالال.. پایین رفتم کردمو نگاه آینه تو خودمو و تخت کنار عسلی رو گذاشتم لواشکو ظرف. بخورم خوشگلمو لواشک نمیتونم

 همون همسر که ناناس سبز چشم سفید خانوم ی بعدشم و شد وارد بابا سن هم تقریبا رو سبزه مرد یه نفر اولین.خخخخخ. کشیدن اتو

 واااقعا که ای قلوه لبای و سبزه پوشت و سبز چشای بود خوشگل واقعا واااو. خوشگل ی چهارشونه پسر ی بعدش و بود آقاهه

 کردیم احوالپرسی و سالم همشون با تو اومد ناناس و آبی چشم و سفید تقریبا دختر ی بعدشم.خخخخ(سونیا سرت به خاک)بود خوردنی

 آقای بفرمایید:گفتم همین برای نبود حواسش رسیدم رادمهر آقای به وقتی ولی کردم تعارف آوردمو چای رفتم من.نشستیم مبال رو و

 علی عمو منو و باش راحت ضمن نبوددر حواسم دخترم ببخشید:گفت برداشتو چایشو آورد باال سرشو رادمهر آقای.رادمهر

عموعلی چشم:گفتم بالبخند....صداکن . 

 و مامان و باهم پسره اون و سینا و عموعلی باباو. بود صحبت سرگرم هرکس. نشستم دخترشون کنار و کردم تعارف چای هم بقیه به

ببخشید؟:گفت دختره این ولی.بودیم بیکار دختره این منو فقط.میکردن صحبت باهم هم رادمهر خانوم  
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 بله؟-

-  منم شده خسته بچم آخی.زد ناناز لبخند ی و(خودمه مث خخخخ.)باشم آروم جا ی ندارم عادت من بودم ساکت بس از شدم خسته

شما؟ و هسم سونیا من.همینطور منم:گفتم  

خوشبختم راداهستم منم . 

- چندسالته؟ همچنین  

-20 چی؟ تو سالمه  

میخونی؟ ای رشته چه سالمه52 منم  

- شدم قبول تهران دانشگاه معماری االن و موندم کنکور پشت سال ی من.معماری . 

- دانشگاهیییم ی تو پس.همینجوریه دقیقا میگی؟؟منم راس واییییی  

- خوبه خیلی پس نمیشه باورم وااااو . 

 .اوهووووم-

- باالییه ترم اون ولی ماست دانشگاه هم رایان سونیا راستی  

- کیه؟؟ هوووم؟؟رایان  

- میگم داداشمو خخخخخ  

- سالمتی به آهااااااان  

- یوهووووو. باهم تامون سه میشه خوب خیلی  

( شاااده چه دختره خخخخخ. زدم بهش لبخند یه ) 

- بندازیم رو سفره کمک بیا مادر سونیا  

- اومدم مامان چشم  

شد بلند هم رادا دیدم که بچینم رو سفره برم که شدم بلند من  

- میای؟ توکجا  

- کمکتون میام خو سرمیره حوصلم منم  

خخخخخ. سوووخت دلم عخییییی  

- بیا عزیزم باشه  

-  و بعدخانومش و عموعلی بعد و بابا اول.سرسفره بیان گفتیم رو رادمهر خانوم و آقایون و چیدیم رو سفره مامان و آتریسا کمک با

شدن وارد سینا وبعدشم رایاااااان رادا قول ب یا پسره بعدهمون .  

کنم؟؟؟ کوفت غذامو چطوری حاالمن ایشششش.بود پسره اون روی روبه خالی جای تنها و نشستن همه  

غذام بعد غذاکشیدم خودم برای. بشینم برم شدم مجبور اههههههههه  

هستش رایان همون یا پسره اون دیدم کردم نگاه اومد دیگم دست یه دیدم که ساالدا سمت بردم دستمو . 
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 ریختم من بعدشم. بریزه خودش برا اون تا عقب بکشم دستمو شدم مجبور. کشیدم نمی عقب وگرنه مهمونی که حیف اووووووووف

بود شده تموم غذاشون هم بقیه خوردم ساالدمم.. خودم واس . 

 آخییییییییش. کشید زحمتشو ظرفشویی ماشین هم ظرفارو.کرد کمکم موند و نرفت رادا کردم هرکار بازم و هال تو رفتن کردنو تشکر

کرد خودش جلب هواسمونو عموعلی صدای که نشستیم آتریسا با رفتیم . 

کرد؟ چیکار شما دختر شده قبول معماری دخترمن آقااحمد-عموعلی  

شده قبول تهران معماری منم دختر جان علی جالب چه ععععع-بابا  

 واقعاااااا؟؟-

 بلههه-

-  راضی شما اگه بشه رادا ی همخونه که میگشتم نفر یه دنبال ولی بگیرم خونه رادا برای دارم تصمیم من احمدجان. خوبه خیلی پس

خونه یه تو رادا با بیاد هم جان سونیا باشی  .. 

- بگه دخترم که هرجور جان علی ندارم حرفی که من  

بووود خداااام از که من. من سمت برگشت نگاها ی همه  

ندارم حرفی منم جان بابا-من  

خوبه؟ خالیه روییش به رو واحد گیرم می هست پسرم که ساختمونی توی احمدجان. خوبه-عموعلی  

دخترا بابت راحته خیالمون دیگه. عااااالیه-بابا  

خدااااا ای. راحته خیالش باشم مردم باپسر باش مارو بابای . 

هاااا نمونده دانشگاه تا چیزی ببریم دیگه چندروز که بخرین وسیله برین رادا با فردا سونیاجان-عموعلی  

- عموعلی چشم  

خوشحااالی از میمیرم دارم سونیا واااااای-رادا  

خوشحالم خیلی منم خدانکنه خخخخخخ-من  

اینجایماااا 9 ساعت فردا سونیا-رادا  

 باااااوشه-

مابریم دیگه خب-عموعلی  

 کجا؟؟میموندین؟؟-

ممنون دیگه نه-عموعلی  

دادم دست بقیه با و کردم خداحافظی و بوسیدم رو رادا.شد شروع خداحافظی مراسم و شدن بلند هم بقیه شدنش بلند با وبلندشد  

.  رفتم کردمو عوض خرسی خواب لباس یه با لباسامو و اتاقم تو رفتم و گفتم بخیر شب سینا و بابا و مامان به شدم راحت آخییییییش

بخوابم رفتم زدمو مسواک بعدشم خوردمو لواشکامو تختمو رو . 

 نمیزاری چته؟چرا هااااااان:گفتم بسته چشم جامو تو نشستم. شدم بیدار باالسرن بود اومده دوسر دیو مث که سینا صدای با صبح

 بخوابمممممم؟؟

دنبااالت اومده خانوم رادا پاشوووو.درررررد-سینا  
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- شم اماده واسته دقه دو بگو بهش برو  

- شدی پا اومد رادا اسم تا پروووو بچه  

دراااد حرصش که زدم بهش نما دندون لبخند ی  

بیرون رفت کردو خوشگل اخم یه  . 

 بود زانو باالی تا که ربع سه آستین مانتوی یه بپوشممم؟ چی حاال خببب. کمدم سر رفتم و شستن صورتمو و دست و دستشویی رفتم

 یه زدمو لبام به هم صورتی رژ یه کردمو وری یه موهامو کردمو سرم هم یخی شال یه و کردم پام هم یخی جین شلوار یه و پوشیدم

زدم ریملم  

منتظرههههه رادا تندباش سونیااااااااا-سینا  

اومدمممممممم-من  

پایین رفتم پوشیدمو مو سانتی5 پاشنه کفشای تند  . 

 پورشه یه در جلو کردم باز که درو رسوندم در به خودمو سریع. کردم خدوفظی خوردمو سریع و گرفتم و گرفت برام لقمه یک مامی

 ببخش رادا وااای: گفتم کردیمو احوالپرسی. سمتم اومد و شد پیاده پورشه از رادا که دیدم.جیگرهههه چ واااااااااااااااااو. دیدم سفید ی

شد دیر  

شددد دیر که سوارشو عزیزم نداره اشکال-رادا  

 گرفتن ازش زبونشو انگار عنترررر مغرور ی پسره ایششششش. داد جواب سر با هم رایان کردمو سالم عقب من و نشست جلو رادا

برد یادگاریاشو تموم رفت( جلیلی سامان از دارم دوس تورو اهنگ.) میشکست سکوتو که بود آهنگ صدای فقط بودنو ساکت همه.  

سپرد خاطراطمون به منو  

خورد ضربه من قلب  

سرم اومده چی تو بعد که نپرس  

میخرم کادو بهونه هر به  

باورم نمیشه نه رفتنت  

دارم دوست بازم غرورمو شکستی اینکه با دارم دوست تورو  

دارم دوست هواسم پرته تو به برم که جا هر  

دارم دوست لباسم رو عطرتو میکنم حس  

کمه طاقتم حساسم روت بفهمی که بشناسم اشکام از منو  

بسمه دیگه کمه طاقتم برگردونم باید تورو میتونم عشقت بی مگه  

زدم پا پشت هرچی به خاطرت به رفتیو تو  

زدم جا دوباره ولی بری دلم از میخواستم  

زدم صدا تورو فقط بستمو چشامو  

زدم پا پشت هرچی به خاطرت به رفتیو تو  

زدم جا دوباره ولی بری پیشم از میخواستم  

زدم صدا تورو فقط بستمو چشامو  
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دارم دوست بازم غرورمو شکستی اینکه با دارم دوست تورو  

دارم دوست هواسم پرته تو به برم که جا هر  

دارم دوست لباسم رو عطرتو میکنم حس  

میده گوش پسره این که اهنگیه چه این اخه بود غمگین خیلیییی  

بود واستاده شیک پاساژ یک جلوی دوختم بیرون به نگامو رسیدیم گفت که باصداش  . 

باشین منتظرم ورودی دم شماهم کنم پارک ماشینو میرم من-رایان  

بریم سونیا.باشه-رادا  

 گفت رسید که بهمون سمتمون میومد داشت دور از.اومد بالخره که موندیم خان مغرور اون منتظر ورودی دم رفتیم شدیمو پیاده باهم

 یک جلوی رادا.بود وسایل خرید ذهنم تموم فکرنکردمو بهش دیگه.اههههه.خودشومیگیرهههه چقدر پررووو پسره ایششششش. بریم

کرد جلب نظرمو مشکی زرشکی مبل یه. تو رفتیم باهم واستادو فروشی مبل  . 

رادا؟-من  

 جونم؟-

- چطوره؟؟ مبله اون  

کردم اشاره مبله ب انگشتم با  

نداره حرف سلیقت عااااالیه واااااای-رادا  

-  رد کنارش از زدمو خودش مثل پوزخند یه منم(میگم رو رایان) عصابم رو رفت زهرمار برج این پوزخند صدای)گلم مررسی

خریدیم رو مبل همون آخرشم. شدمو  . 

نماش شد می عااالی. بود مشکی-زرشکی ست خریدیم هرچی کال خریدیم هم رو وسایل بقیه رفتیم  

بریم؟-رایان  

گشنمههه من رایان-رادا  

- بریم بیا اینجاس رستورانه یه باشه  

  .باوشه-

 دختره ی ما با چون بودم رایان ی سینه به سینه من و هم کنار رایان و رادا آسانسور تو افتادیم راه بود باال طبقه که رستوران سمت به

 میخاد دلش آدم خوشبویهههههه چه یابو این عطر بهههه.. افتاد رادا رو روبه اونم که بود جلف هیز خیییلی که آسانسور تو اومد هم

 طناب داشت گفت بهش نمیشد نخ اصن رایان به داد نخ تووونست تا که هم دختره این(شدییی منحرف چه سونیا)باهاش کنه شیطونی

 . میداد

 سمت رفتیم. رایان بعدشم و رادا بعدش و بیرون اومد(زد رایان به که بالبخندی) دختره اون بعد و من اول و باال به رسیدیم بالخره

 گارسون. جوجه میگم آها.حاال؟؟امممممم کنم انتخاب چی برداشتمو رو منو. نشستیم بود رستوران ی گوشه که میز ی سر و رستورانه

بیارن گفت هم رو مخلفات رایان. جوجه گفت اونم جمعم تابع منم گفت هم ورادا جوجه گفتیم یخی کوه این منو گرفت سفارشارو اومدو  
. 

بشورم دستامو میرم من رادا-من  

- میام منم کن صبر عزیزم باشه  

 باشه-



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 دنبال رادا همین برا بریم وری کدوم میدونستم. کجاس دیدم دستشوییشو شدیم رستوران وارد که اولی چون اومد من با و پاشد راداهم

 پسر میز یه کنار از رسیدیم که میز نزدیک. بیرون رفتیم کردمو درست شالمو و شستیمو دستامونو و دستشویی تو رفتیم. میومد من

عسل حلقم تو هیکلت آبیت سبز چشای فدای جیگر جوووون: گفت و کرد وا گالشو یکیشون که میشدیم رد داشتیم  

- عوضیییییی ببند دهنتو  

بلده؟؟ کارام ازین اوووووه) رایانه دیدم که بود کی صدای ببینم تا برگشتم ) 

مفتشی؟؟ پررو بچه سننه رو تو-پسره  

- نااامزدشم اطالعت محض. هه  

شددددددددد؟؟؟؟؟؟؟نامزدمممم؟؟ هاااااااان؟؟؟؟؟چی  

 اگه:گفت رایان که نشستیم سرمیز. همراهش هم رادا و من و میز سمت رفت هم رایان کرد خواهی معذرت و شد خفه درجا دیگه پسره

نمیگن اینجوری هم پسرا این و نمیاد زمین به آسمون تو بدید موهاتونو اون یکم  

 شما که نبود نیازی بدم جوابشونو میتونستم خودم من رادمهر جناب-من..کیهههه کردا فکر کنم آدمش باید. شدهههه پررو چقدررررر

باشم چطور میدونم خودم من کنین نصیحتم و کنین علم قد من واس االنم و کنین فدااایی جان  . 

گذشت؟ خوش. دخترم سالم-مامان  

آرهههه که بگیری……  گودزیالرو کارای اگه. هه  

- گذشت خوش جون ماری اره  

- کردین؟ انتخاب وسایلو  

- تهران خونه در میارن اره  

 خوبه-

 پاک آرایشمو کردمو عوض شلوارک تاب با لباسامو. پایین طبقه بابا مامان اتاق و رو راه ته سینا اتاق اینجا تو. اتاقم تو باال رفتم

تختم رو نشستم رفتم و کردمو  

داشتم پیام یک و کال میس دو کردم چک گوشیمو  

 مشهد معماری سوگی. دانشجوییم که االن تا باهمیم ابتدایی سوم از. براش میمیرمممم که فابم رفیق. بود سوگی از که ها کال میس

نمیدی؟؟ ج چرا توله: بود نوشته. خوندم پیامشو. دوتامون شدیم ناراحت خیییلی.  شد قبول  

زدم زنگ بهش  . 

- نمیدادی؟کجااایی؟ جواب چرا توله  

- بودم بیرون دوما عمته توله اوال. کالم دوم. سالم اول  

- هاااان؟؟ بووودی بیرون کی با. سالم علیک  

- گودزیالش داداش و رادا با  

- هستن؟ کی دیگه اینا  

کردم تعریف براش ماجرارو کل  

- اینطور ک آهاا  
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 سوگی-

 جوونم-

- میشدی قبول تهران هم تو کاش  

- دیگه نشد هعییی  

- بای برم من دیگه خب. هعیییی  

- توله بااای  

هعیییی. کرد قطع بدم جوابشو اومدم تا بیشور  

برد خوابم نکشیده3 به هنوز تختمو رو کشیدم دراز  

شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صدای با  . 

دادم جواب کیه کنم نگاه اینکه بدون برداشتمو رو گوشی. خداااااا ای  

 الو-

 سالم-

- شما؟. سالم علیک  

- جااایی؟؟رادام به خورده سرت سونیا  

- نفهمیدم ببخش خخخخ  

- نداره اشکال  

- رادا داشتی کاری خب  

- بیرون بریم امشب بیا داری وقت اگه میگم اره  

 بیروون؟؟براچی؟؟-

- اینجاییم که آخره روزای.همینجوری  . 

- ندارم حرفی. باشه  

- میارم دوستامو از یکی من  

- اجازت با میارم دوستمو منم پس باشه  

- دنبالت میام شم آماده میرم من. فدات  

- بای باوشه  

 بای-

زدم سوگی به زنگ ی این از اینم. خب  . 

 جونم-

- کالم دوم سالم اول جون بچه دفه صد  
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- سالم. بزرگ مامان چشم  . 

- نداری؟ ای برنامه امشب سوگی. سالم علیک  

- عالاافم. نه  . 

- بریم؟ میای بیرون بریم دوستش و رادا با میخام من  

- میام باوشه  

- بای. باشی خونتون در دم  

 بای-

 سه آستین سفید مانتو یک با مشکی گشاد پا دم شلوار یک. خببب. کنم انتخاب لباس تا کمدم سر رفتم و شستم صورتمو دست و شدم پا

 وره یک موهامم. شد عالی خب. پوشیدم داشت هم کوچولو پاپیون یک که سفیدم کفش و مشکی شال یک و بود زانو باال تا که ربع

 مشکی کیف ی رفتم.خبب. زدم هم صورتی رژ ی زدمو ریمل کشیدمو هم چشم خط یک. بستم اسبی دم بقیشو و صورتم تو ریختم

پایین رفتم برداشتمو رو داشت پاپیون ی روش که هم سفید  .  

کردم احوالپرسی سالم باهاشون شدمو سوار بود قرمز ی سانتافه یک در جلوی کردم باز که درو  . 

- جون سونیا سالم  

- راداجونم سالم  

- سونیا دوستن ساحل. ساحل دوستم میکنم معرفی سونیا  

- جون ساحل خوشبختم  

- عزیزم همچنین  

بود خوشکل درکل. عادی لبای و قلمی دماغ و ای قهوه چشمای با سفید بود دختری  

دنبالش بریم بده دوستتو خونه آدرس سونیا-رادا  

- سومی خونه پایین برو رو کوچه همین  

 باشه-

 مشکی کفش و مشکی کیف و صورتی شال و جذب صورتی مانتو و مشکی جین شلوار یه. زده تیپی چه اوالال سوگی دنبال رفتیم

 لبای و سبزخمار چشای داشتو سفیدی پوست سوگی که بگم اینم راسی) خخخخ. آرایش قلم هفت و بود کرده افشون موهاشو و صورتی

ناناز دماغ و ای قلوه  ) 

سالااام:سوگی. تو اومد  

سالاام- ساحل و رادا  

خانومن ساحل ایشونم و رادا ایشونم سوگی. سوگند دوستم اینم ساحل و رادا. خانوم سالم علیک-من  

خوشبختم-سوگی  

 همچنین-

 و مشکی مانتوی ی که رادا. اینا زدن تیپی چه اوالالااااا. شدیم پیاده کردیمو پارک ماشینو هویزه سینما سمت رفتیم افتادو راه رادا

 پوشیده مشکی شال و انابی کفش و مشکی شلوار و انابی مانتوی هم ساحل و بود پوشیده آسمونی آبی کفش و مشکی شال و آبی شلوار

 بعد رادا بعد نشست ساحل اول. تو رفتیم کردیمو انتخاب فیلمو رفتیم جمعیت اون وسط. شلوغه چه اوبسسس. سینما سمت رفتیم. بود
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 پشت صندلی از دیدم کردم نگا پام ب زد یکی کردم احساس یهو. خنده از بودم مرده بود باحالی فیلم. شد شروع فیلم. سوگی بعد من

 پاره چشاش جلو غلیییظ اخم ی با ولی گرفتم شماررو منم داد شماره و زد چشمک بهم. پسرس ی دیدم برگشتم. میزنه داره یکی سری

 سوار و بیرون رفتیم شدیمو بلند شد تموم که فیلم. کنم خفش میخاست دلم پرررووووو ی پسره. برگشتم و پاهاش رو ریختم کردمو

شدیم ماشین  . 

بریم؟؟ کجا8 ساعت که هنوز خببب-رادا  

شاندیز بریم-من  

موافقین؟ سوگی و ساحل بریم. خوبیه فکر-رادا  

اوهوم-سوگی و ساحل  

کرد زیاد تهههه تا صداشو گذاشتو جیییگر آهنگ یک کردو روشن رو آهنگ رادا شاندیز سمت افتادیم راه  

( تهی حسین و بیگی سامی از میرقصی من با آهنگ ) 

گذشتتتت خوش اینقده. آدم ب میداد جوووون  . 

 گذاشته هم سنتی آهنگ ی. بود باحالی جای خییلی. نشستیم تخت ی رو و رستورانا از یکی رفتیم شدیمو پیاده طرقبه رسیدیم بالخره

داد سفارش چنجه گفت رادا و میگو گفت ساحل و کباب گفتیم سوگی منو دار رو منو سمتمون اومد گارسونش. بودن  . 

میریم شب فردا کنیااا جمع وسایلتو سونیا-رادا  . 

 باااوشه-

 از باال باالی) گذاشتیم آهنگ بازم ماشینو سمت رفتیم و خوردیم خنده و شوخی با غذامونو. آورد غذارو گارسون که زدیم حرف یکم

تهی حسین و بیگی سامی  ) 

آدمو میترکوووند ینی  . 

من بعد کردیم پیاده رو سوگی اول رسیدیمو  . 

- گذشت خوش خیلی ها بچه خدافظ  

خدافظ بیشتر ما ب-ساحل  

شب فردا تا عزیزم خدافظ-رادا  

رفتن هم اونا و خونه تو رفتم  . 

سالاااااااام-من  

گلم دختر سالم-مامان  

سالم علیک-سینا  

بابا دختر سالم-بابا  . 

پایین رفتم. کردم عوض شلوارکم تاب با لباسمو باال رفتم خوردمو آب شیشم از آشپزخونه تو رفتم  . 

؟ خوردی شام-مامان  

- عزیییزم اره  

- جان نوووش  
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میریم شب فردا کنی اماده اسباباتو گفت زد زنگ اقا علی دخترم راستی-بابا  

- گفت رادا  . 

- میخری همونجا داشتی الزم چیزی برندار وسایل زیاد سونیا  

- بابایی باوشه  

بود11 کردم ساعت نگا  . 

- بخیر شب بخوابم میرم من  

بخیر شب-همشون  

برد خوابم نکشیده سه ب کشیدمو دراز تختم رو اتاقمو تو رفتم   

شدم بیدار میکشید رخ ب خودشو که نورخورشید با صبح  

 ی بیرون اومدم شستمو صورتمو و دست دستشویی رفتم پاشدم. کردم چک گوشیمو کشیدمو صورتم ب دست ی تختمو رو نشستم

میخوردن صبحونه بودنو نشسته صبحونه میز دور همه. پایین رفتم. پوشیدم مشکی راحتی شلوار ی و بنفش تیشرت  . 

بخیر صبح سالم-من  

بخور صبحونه بیا بخیر صبحت دخترم سالم-مامی  

خوردن ب کردم شروع نشستمو سینا کنار رفتم دادن بخیرمو صبح جواب هم سینا و بابا  

میوفتیم راه شش ساعت که کن جمع وسایلتو دخترم-بابا  

- باباجون چشم  

 و کردمو جا توش لباسامو و دراوردم چمدونمو تختم زیر از. کنم جمع وسایلمو تا باال رفتم کردمو تشکر مامی از خوردمو صبحونمو

 بستم چمدونو و برداشتم هم رو مو اتو و بابلیس و برداشتم ست ی فقط آرایشی لوازم میخریم همونجا از بردارمو کم بود گفته بابا چون

پایین رفتم. بود1332ساعت کردم ساعت نگاه.  

کردم جمع وسایلمو من مامی-من  . 

نذاشتی؟ جا که چیزی-مامی  

 . نه-

- بنداز رو سفره کن کمک بیا پس  

شدن وارد سینا بعد و بابا اول و شد باز خونه در موقه همون کردمو پهن رو سفره و مامی کمک رفتم  . 

( بود مشغول رضا امام بیمارستان تو و بود پزشک هم سینا و. بود مشهد شرکتای بهترین جز و بود آرایشی لوازم شرکت رئیس بابا ) 

سالم-بابا  

داداش سالم. جونم بابایی سالم- من  

آجی سالم-سینا  

نباشین خسته پسر پدرو سالم-مامی  

باشین سالمت-سینا و بابا  
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 با شد تموم ک غذام.کردم شروع کشیدمو خودم برای. بود فسنجون غذا جووون اخ. سفره سر اومدن کردنو عوض لباساشونو رفتن

نشستم مبل رو بابا کنار رفتم کردیمو جمع رو سفره مامان  

- چطورههه؟ جونم بابا  

- چطوری؟ تو.گلم خوبم  

- آمادس وسایلم من بابایی. خوبم منم  

- میبرتتون رایان دیگه نمیایم ما راسی. بابا باشه  

- چرااااا؟ باباااا  

- بیایم؟؟ راه همه این چرا پس برگردم فردا باید باز بیام من باباجان  

طفلک میگفت راست خب  

 باشه-

 داداشم اتاق برم بار اخرین واس گفتم که خودم اتاق میرفتم داشتم باال رفتم. خوردمششش کندمو پوست برداشتمو پرتقال ی میز رو از

تهران میرفتم باید دیگه بعدش چوم  

تواتاقش رفتم بفرمایید گفت که سینا صدای با و زدم در  

 چیکارمیکنی؟-

- چه تو ب  

 بیشووووور-

 عمته-

- میشه هم تو عمه عمم  

- نمیااااری کم تو سونیا بابا ای  

 نووووووچ-

- اینجا بیا  

نشستم تخت رو کنارش و بود نشسته تخت رو که پیشش رفتم  . 

 سونیا-

 هوم-

- میشه تنگ برات دلم سونیا. ادب بی  

احساسات؟؟؟ ابراز و سینا شد گرد چشام. اوهوع  

داداشی بیشتر من:گفتم گلوم تو بغض با  

باش خودت مواظب خیییلی اجی: گفت گرفتو بغلش تو سرمو  

داداشی چشم:گفتم هق هق با و درومد اشکم نداشتم تحمل دیگه  

- نکن گریه عزیزم نکن گریه من موشی  
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باشیم خوش رو مونده باقی زمان این بیا موشی: گفت بوسیدو پیشونیمو کردو پاک اشکامو  

 باووشه-

پریدن کردم شروع تختشو رو رفتم  

- دراوردییییی تختمو پدر نکن دختر  

- نداااااره اشکال  

منو گرفت محکم که سمتش پریدم یهو. میکرد نگام لبخند ی با اونم  

- چی؟؟ میوفتادی اگه دیوووونه  

- میگیریم که میدونستم  

- میدونستی کجا از  

- پشتمی همیشه که ازونجایی  

بود5: 32ساعت انداختم ساعت ب نگا ی. بوسید سرمو  

- دیگه شم آماده برم من سینا  . 

- برو آجی باشه  

 درومدمو حموم از سابیدم خودمو قشنگگگ که ساعت یک از بعد. حموم رفتم برداشتمو حولمو. خودم اتاق تو رفتم بوسیدمو گونشو

 سانتیه ده پاشنه کفش یک و مشکی جین شلوار ی و قرمز ی زانو باال مانتو ی کمدم تو از کشیدمو اتو کردمو خشک باسشوار موهامو

 یک دادمو حالت موهامو. گذاشتم تخت رو و برداشتم مشکی پاپیون با قرمز مشکی کیف یک و قرمز مشکی شال یک و مخمل قرمز

 مژه ب ریملم ی و زدم صورتی گونه رژ ی و زدمو روش لبمم برق و زدم بهی گل رژ ی چشامو ب کشیدم مداد یک ریختمو وره

زدم هام  . 

بود رادا. خورد زنگ گوشیم موقه همون. بود شده6 ساعت. انداختم ساعت ب نگاه ی و پوشیدمو لباسامو  . 

 جووونم-

- بریم که پایین بیا گلم سالم  

 باشه-

 ی دردونه: گفت و کرد بغلم محکم و گریه زیر زد مامان اونجا و اومدن باهام خونه دم تا منتظره رادا که گفتم مامان ب پایینو رفتم

باش خودت مواظب مامان  . 

 کنار بزن رایان. گفت گچ مث رنگ با آتریسا که بودیم راه وسطای. افتادیم راه و شدم ماشین سوار کردمو خدافظی هم سینو و بابا با

بده حالم  . 

 ب و رادا کنار رفت و دراورد ابو شیشه عقب صندوق از رایان. اورد باال گوشه ی پایینو رفت تند رادا.کنار زد دستپاچگی با رایان

خوووبه؟؟ حالت رادا:گفتم کنارشونو رفتم نگرانی با پایینو اومدم منم. زد آب صورتش  

عقب میام من جلو برو تو سونیا: گفت دادو تکیه رایان ب دادو تکون سر رادا  . 

اهههههه. غروووور کوه این کنار برم من خدا وای  

ببندین کمربندتونو گفت و شد سوار رایان. کشید دراز عقب هم رادا نشستمو جلو رفتم ای باشه گفتن با  
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 خطمو نت و دراوردم گوشیمو بستمو کمربندمو. پرررررروووووووو ی مینداخت؟پسره بهش چیزی لطفا ی مرد می ایییشششش

 گوشی کردمو خاموش خطمو نت کردم خسته سربازامو خووووب که ساعت یک بعد. کردم بازی کلنز آف کلش رفتم کردمو روشن

 کنممممم چیکار پس. زد حرف باهاش نمیشه که هم گودزیال این خوابه که رادا رفت سر حوصلم خب بابا ای. گذاشتم پاهام رو رو

داره چرا:گفت انداختو بهم نگاه نیم بخوره؟؟ی گوشی ب که نداره هیچی سیمی ماشینتون: گفتم پوکیده حوصلم واااقعا دیدم ربع ی بعد.  

کجاس؟ بگین میشه:گفتم. کجااااااس بگو خب. بپرسن ازت باید حتما خوب عنتر پسره ایششش  

- روتون به رو  . 

 صدای. کردم پلی عالقمو مورد آهنگ زدمو گوشیم ب برداشتمو هست هندزفری مث سیم ی دیدم که انداختم جلوم ب نگاه ی تعجب با

پیچید ماشین تو جهانبخش بابک از ساعت تیک و تیک آهنگ  .. 

آهنگ این واس میمیررردم من ینی  . 

- بده بهم چای ی  

دستوریههههه حرفاش ی همه پروویهههه چقدرررر  

میکنم رانندگی دارم بگیرم نمیتونم: گفت که بهش بدم خاستم ریختمو چای ی اخم با  

عمراااااااا!!!بدم؟؟؟؟ بهش من چی؟؟؟ینی که خب  

چه من ب خب:گفتم اخم با  

- بدی بهم باید خودت  

- سیاه غالم بابات نوکر  

- نیسی شباهتم بی همچی  

بفهم دهنتو حرف آقاهه ببین:گفتم عصبانیت با درنمیومد خونم میزدی کارد ینی  

- میشه؟ چی نفهمم اگه  

- نفهمی که میشه معلوم  

 اون ب آدمههه؟چای جدا کردی؟؟نه خلق آدمه این خدایا. خدااااا یا. خوورد همشو قند ی با گرفتو ازم رو چای کردو نگام عصبانیت با

 باز آبی اسب اندازه دهنتون چیه؟چرا:گفت کردو نگام برگشت که میکردم نگاش باز دهن با. هللا بسم. خووورد یهویی چطور رو دااغی

 شده؟

میکردم فکر هستی گودزیال یک تو اینکه ب داشتم دوما عمته آبی اسب اوال:گفتم توپیدمو بهش عصبانیت با  

بینی می بد که نرو راه من عصاب رو بچه ببین-گفت عصبانیت با  . 

کنی؟؟ چیکار میخای مثال-گفتم زدمو پوزخند ی  

مجانیه امتحانش-گفت و زد پوزخندی  

دیگه شدم ساکت همین واس ترسیدم وااقعا که گفت جدیت با همچین  .  

داشتم دوسش سینا اندازه ک دنیاااا آدم بهتریییین و خالم پسر. بود آرش. خورد زنگ گوشیم موقه همون  . 

- خااان آرش سالااام  . 

- خوبی؟. من خنگول سالاااام  
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- خوبی؟ تو مرسی. ادددب بی خنگوله عمت  

- زندم کع هنوز هعیییی  

- چی؟ که خوب ایشششش. کرد نگام بددد رایان که خنده زیر زدم) نیستی مردنی که تو ) 

- هستیییی؟؟ سونیا هوووووی  

- هستم اره. کالته تو هوی  

- میخاااد چیزی ی فهمیدم)سونیاجونممممم. خوبه ) 

- میخااای؟ چی دلمممم جووووون  

- برااام؟؟ میکنی کاری ی عزیزم. ششم حس ایول  

- میترسممم نیگامیکنههه اینجوری چرا خب میکرداااا نگام خوناشامی رایان)؟ میخای چی بگو عزیزم اره ) 

- بفرسی؟؟لطفاااا برام بگیری وسیلس ی دوستم خونه بری تهران رسیدی وقتی میشه  

- چیییی؟؟ دیگه  

 سونیاجونمممم-

- بگییرم؟؟ تورو ی وسیله مردم پسر خونه برم میگی تو ینی. خدااا ای  

- پلییییز. ارهههه  

- بفرس آدرسشو باشه.نداریم بیشتر که آرش ی هووووف  

- کن فکر میخای هرجور اصن درد ای. زد پوزخند شنیدو رایان گفت بلند خیلی چون)عااااااشقتمممممم سونیا ) 

- بای. بابا خوب خیله  

- عزیزم بای  

رفتم خواب ب. همو رو گذاشتم چشامو کردمو قطع  . 

-  چشامو.بود سفید سیاه نماش که هستیم شیکی آپارتمام در جلوی که دیدم شدم بیدار رادا صدای با.رسیدیم عزیزم شو بیدار. سونیااااا

برد خوابم کی نفهمیدم اصن ببخشید:گفتم مالیدمو  

- بریم که پایین بیا باال برد وسایلو رایان عزیزم فداسرت  

 باشه-

 تو رفتیم و کرد قفل ماشینو درای. برداشت چمدونشو راداهم برداشتمو چمدونمو من کردو باز عقبو صندوق رادا بیرونو اومدم

 باز رو خونه در رادا. بیرون رفتیم شدو باز آسانسور در. باالییم چه اوووه. زد رو5 ی طبقه دیدم شدیم که آسانسور سوار. آپارتمان

تو رفتیم کردو  

- پس؟ کجان رایان آقا  

- خودش واحد تو  

 آهان-

- تویه واس اینم سونیا  
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گفت میکنم نگاه دارم تعجب با دید. دستشه کلید یک دیدم  

- تویه واس این. دیگه خونس کلید  

 آهاان-

بود شیک خیلی. بودم کرده استفاده قرمز رنگ از بس از بود شده انار شبیه کال خونه. کردم تشکر گرفتمو ازش  

- منه؟؟ اتاق کدوم رادا  

- چپیه سمت اتاق راهرو تو  

- کنم عوض لباسامو میرم من  

- عزیزم باشه  

 ستاره و قرمز حریر روتختی و قرمز ی مالفه با پنجره زیر اتاق چپ سمت تخت ی بود شده میخاسم ک اونجور دقیقاا. اتاقم تو رفتم

 طالیی های طرح و بود قرمز که فرشی و طالیی های ستاره با قرمز رنگ ب تخت راست سمت هم دراور میز ی. طالیی های

 رفتم کردمو پام هم شلوارک ی پوشیدمو دراوردمو تیشرت ی کردمو باز گذاشتمو چمدونو رفتم. اتاقم بود شده شیک خیلی. داشت

نمیومد ک خوابمون بازم ولی بود صبح5 ساعت اونکه با. بود کرده عوض لباساشو هم رادا. بیرون  

- ببینم؟؟ اتاقتو برم میشه رادا  

- ببینم تورو اتاق میرم منم. عزیزم آره  

 باشه-

 کال بود هم مث. مدل همین هم وسایل بقیه و طالیی های ماه و سفید ی مالفه تختش اون فقط بود من مث اتاقش حالت. اتاقش تو رفتم

شد باز من اتاق در هم موقه همون بیرون رفتم.  . 

- همه شبیه خیلی اتاقا سونیا وای  . 

- خیییلیییی. ارهههه  

 به سر ی نداد زحمت خودش ب چرا. کردم فکر پسره این ب کشیدمو دراز روتختم. اتاقامون تو رفتیم همو ب گفتیم بخیر شب خنده با

خبری بی دنیای تو رفتم و شد سنگین چشام که بودم فکرا بزنه؟،،توهمین ما   

 ساعت وااااای. کردم ساعت ب نگاه ی کردمو آویزون تخت از پاهامو مالیدمو چشامو شدمو بیدار خوشگل خانوم خورشید نور با

 میزنه برق ب رو ساز چای داره که دیدم رادارو. بیرون رفتم زدمو رژ ی اتاقمو تو اومدم شستمو صورتمو دستشویی بودرفتم ظهر3

صورت ب مبال چون.  L گفتم و رفتم آشپزخونه سمت ب شدمو رد کنارشون از من آشپزخونه روی به رو و بود  

- گفت سمتم برمیگشت که درحالی رادا.) بخیر صبحت خانوم رادا سالاااام ) 

- شنیدم رو رایان نحس صدای موقه همون که. میکنه نگام و شده سکه اندازه چشاش دیدم...)خان سونیا سالاام  

- خانوم سونیا سالم  

(  غلطی چ اینجا اخه بمیییری الهی.هوا رفت خندش صدای که اتاقم تو پریدم تند(جلوشممم لباسا این با من خدا وااااای

بیرون رفتم و کردم سرم هم شال یک بستمو موهامو جینو شلوار ی با پوشیدم یشمی تونیک ی چمدونمو سر رفتم.میکنهههههههه  . 

- مجدد سالم . 

-  کنار رفتم نکردمو توجه بهش(کردیییی قاطی سونیا وای.نمیاااد که دلم سونیااا؟خوب میاد دلت.ایشاهللا بمیری.) سالم علیک

رادا؟ بدم انجام من نداری کاری.:رادا  
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- بخوریم ناهار بنداز رو سفره نیس زحمتت اگه . 

 باشه-

 این کنار همش من چرا اهههه. کشید غذا خودش برا نشستو صندلی رو من کنار اومد هم رایان و اورد غذارو رادا انداختمو رو سفره

دانشگاه؟ بریم باید کی از داداش:گفت رادا که میخوردم داشتم غذامو بهش محل بی.میوفتممممم یابو  

- برین باید فردا فردا از. مهره اول که امروز  

- پایین بیایم که بزنی تک ی خودت پس.باشه  

 باشه-

(  لباسامو. اتاقمو تو رفتم شستمو من ظرفارو.خودش ی خونه رفت کردو نوش غذاشو جان میمون.(برییییم عنتر این با باید خدا ای

 با دقه چند دادمو پیامارو جواب کردمو چک گوشیمو و میز رو گذاشتم ادکلنامم و چیدمو میز رو آرایشمو لوازم چیدمو کمدم تو مرتب

رو روبه مبل رو نشستم رفتم. نبود رادا.هال تو رفتم. رسیدیمو سالمتی ب گفتم حرفیدمو مامی  TV  که میکردم جا جابه هارو شبکه و

گلمم دوست سالم:نشستوگفت کنارم اومد. اومد رادا اتاق در صدای  

- عسلمممم دوست سالم  

 کردمو چت یکمی. گشیامون تو بردیم سرامونو شد تموم که فیلم. میکردیم نگاه واسادمو داشت طنز فیلم که شبکه ی رو.خندیدیم باهم

پوکییید حوصلم اووووه.بود5332ساعت. انداختم ساعت ب نگا ی  

- پوکییید حوصلم.رادااااااا . 

- چیکارکنیییم.هممممم منم  

- بازار؟؟ بریم  

- بریم باشه.خوبیه فکر  

 لی شلوار یک کردمو سرم گنده صورتی شال ی و زدم کلیپس ی زیرشو بستمو محکم باالسرم موهامو. شیم حاظر تا اتاقامون تو رفتیم

 عطرم با و بستم صورتیمم ساعت کردمو پام بود صوررتی پاپیون یک روش که صورتی کفش یک پوشیدمو صورتی مانتو ویک

بیرون رفتم گرفتمو دوش   

 ساعت وااااای. کردم ساعت ب نگاه ی کردمو آویزون تخت از پاهامو مالیدمو چشامو شدمو بیدار خوشگل خانوم خورشید نور با

 میزنه برق ب رو ساز چای داره که دیدم رادارو. بیرون رفتم زدمو رژ ی اتاقمو تو اومدم شستمو صورتمو دستشویی بودرفتم ظهر3

صورت ب مبال چون.  L گفتم و رفتم آشپزخونه سمت ب شدمو رد کنارشون از من آشپزخونه روی به رو و بود  

- گفت سمتم برمیگشت که درحالی رادا.) بخیر صبحت خانوم رادا سالاااام ) 

- شنیدم رو رایان نحس صدای موقه همون که. میکنه نگام و شده سکه اندازه چشاش دیدم...)خان سونیا سالاام  

- خانوم سونیا سالم  

(  غلطی چ اینجا اخه بمیییری الهی.هوا رفت خندش صدای که اتاقم تو پریدم تند(جلوشممم لباسا این با من خدا وااااای

بیرون رفتم و کردم سرم هم شال یک بستمو موهامو جینو شلوار ی با پوشیدم یشمی تونیک ی چمدونمو سر رفتم.میکنهههههههه  . 

- مجدد سالم . 

-  کنار رفتم نکردمو توجه بهش(کردیییی قاطی سونیا وای.نمیاااد که دلم سونیااا؟خوب میاد دلت.ایشاهللا بمیری.) سالم علیک

رادا؟ بدم انجام من نداری کاری.:رادا  

- بخوریم ناهار بنداز رو سفره نیس زحمتت اگه . 
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 باشه-

 این کنار همش من چرا اهههه. کشید غذا خودش برا نشستو صندلی رو من کنار اومد هم رایان و اورد غذارو رادا انداختمو رو سفره

دانشگاه؟ بریم باید کی از داداش:گفت رادا که میخوردم داشتم غذامو بهش محل بی.میوفتممممم یابو  

- برین باید فردا فردا از. مهره اول که امروز  

- پایین بیایم که بزنی تک ی خودت پس.باشه  

 باشه-

(  لباسامو. اتاقمو تو رفتم شستمو من ظرفارو.خودش ی خونه رفت کردو نوش غذاشو جان میمون.(برییییم عنتر این با باید خدا ای

 با دقه چند دادمو پیامارو جواب کردمو چک گوشیمو و میز رو گذاشتم ادکلنامم و چیدمو میز رو آرایشمو لوازم چیدمو کمدم تو مرتب

رو روبه مبل رو نشستم رفتم. نبود رادا.هال تو رفتم. رسیدیمو سالمتی ب گفتم حرفیدمو مامی  TV  که میکردم جا جابه هارو شبکه و

گلمم دوست سالم:نشستوگفت کنارم اومد. اومد رادا اتاق در صدای  

- عسلمممم دوست سالم  

 کردمو چت یکمی. گشیامون تو بردیم سرامونو شد تموم که فیلم. میکردیم نگاه واسادمو داشت طنز فیلم که شبکه ی رو.خندیدیم باهم

پوکییید حوصلم اووووه.بود5332ساعت. انداختم ساعت ب نگا ی  

- پوکییید حوصلم.رادااااااا . 

- چیکارکنیییم.هممممم منم  

- بازار؟؟ بریم  

- بریم باشه.خوبیه فکر  

 لی شلوار یک کردمو سرم گنده صورتی شال ی و زدم کلیپس ی زیرشو بستمو محکم باالسرم موهامو. شیم حاظر تا اتاقامون تو رفتیم

 عطرم با و بستم صورتیمم ساعت کردمو پام بود صوررتی پاپیون یک روش که صورتی کفش یک پوشیدمو صورتی مانتو ویک

بیرون رفتم گرفتمو دوش   

بود گوشیش تو سرش و بود نشسته مبل روی رادا . 

بود شده شیک خیلی.من مثل ارایشی با.بود پوشیده خردلی کفش و خردلی شال و خردلی جین شلوار یک و خردلی مانتو یه . 

- بریم؟؟ رادا  

- منتظرمونه پایین رایان اره  

- کنههه غلطی چه بیرون ما با میاد اون بمییره الهی)انداختینشون؟ زحمت ب رااایان؟؟؟چرا ) 

- لطفااااا.کن تحملش یکم خب ولی هستین تشنه هم خون ب میدونم خخخخ  

گفتم خنده با همین واس چهرش بود شده مظلوم خیلی  

- نداریم بیشتر ک خانوم رادا ی چشمم  

 فدااااااتم-

توهم رفت اخمام جیگرش ی پورشه تو تیپش اون با رایان دیدن با که آپارتمان جلوی پایین رفتیم خنده با  

 که میکردم نگاه بیرونو داشتم.نکبتتتت.مزخرررف ی پسره ایشششش.داد تکون سرشو فقط که کردم سالم آرومی ب شدیمو سوار

 گوش آهنگ ب داشتم(تتلو از هان چه من به آهنگ)بووود خوجمل آهنگه چ. کرده روشن آهنگو رایان که دیدم. اومد آهنگ صدای
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 جی همه. داخل رفتیم کردو پارک ماشینو رایان شدیمو پیاده.شیکهههه چ واااای. داشت نگه بزززرررگ پاساژ ی جلوی که میدادیم

بخریم لباس بریم اول بیا رادا:گفتم. داااااشت . 

- بریم باااشه  . 

 کشیدم رو رادا گرفت نظرمو بود زانو وتا بود شیری رز گل ی سینش رو که رنگ شیری مانتوی یک مغازه ی تو دوم ی طبقه رفتیم

 پس مانکنیه که هم شما هیکل ولی خانوم سایزه تک این:گفت و اورد برام.بده اونو گفتم بود جوون پسر ی ک فروشنده ب و سمت اون

میخاین اگه کنین پرو ینبر خب ولی اندازتونه درصد صد  . 

 نداره ربطی هیج شما ب من سایز:گفتم بهش عصبانیت با عصابم رو رفت رایان پوزخند صدای بووووود پررروووو چقدررررر

میبرم کنین حساب همینو  

خوشگله میاری جوش چرا-پسره  . 

- نکن باز بیشتر دهنتم و میبره کن گفت؟حساب چی خانوم نشنیدی  

 رایان دیدم و کردم اخم منم اخمش دیدن با که میکردم نگاش تعجب با.شدم خفه رایان صدای با که بگم چیزی ی کنم باز دهنمو اومدم

 دور مغازه از که یکم بیرونو رفتیم.پروووووو ی پسره..بیاین گفت ماهم ب بیرونو رفت و برداشت رو بسته کردو حساب لباسو پول

گرفتم سمتش ب دراوردمو پولو و.) رایان آقا میکردم حساب خودم:گفتم شدیم  ) 

 ی پسره.( رفت کشیدو راهشو بغلمو تو انداخت لباسو پالستیک) فقط بود مانتو ی نکردم خاصی کار. کیفت تو بزار پولتو هه-رایان

 عنترررررر

بکنیم خریدمونو ی ادامه بیا نکن فکر بهش اصن لطفا باش اروم سونیا-رادا  

- ندادم نشون ولی حرررص از میمردم داشتم)باشه  ) 

 ردای رد با مشکی کفش و طالیی دور با مشکی شال ی و میخورد طالیی کمربند که مشکی مانتو ی من و دیگه ی مغازه ی رفتیم

بخریم آرایشی لوازم تا باال طبقه رفتیم خریدو هم رادا خریدمو وسیله دیگم ست چند خریدمو طالیی  . 

- بخشم این عااااشق من رادا  

- بریییم بزن پس خخخخخخ  

 فقط هم رایان و.درومدیم خریدمو هم الک های رنگ انواع خریدمو رادا با ست آرایشی لوازم ست ی من ی مغازه ی تو رفتیم خنده با

میکرد نگامون  

- کردیییم خرید همه چه اووووووه9ساعت دیدم کردم ساعت ب نگا ی)شد تموم اخیشششش  .) 

بخوریم شام جایی ی بریم و بزاریم وسایلو بریم-رایان  

باشه-رادا  

 تو رفتیم رایان و رادا کنار شدمو پیاده. شین پیاده میگفت که رایان صدای با. رستوران ی سمت رفتیم شدیمو ماشین سوار رفتیم

 جیغ صدای با دختره ی موقه همون. بیارن که بودیم منتظر و دادیم سفارش غذا اومدو گارسون نشستیمو میز ی دور.رستوران

بوووود شده تنگ برات دلم عسیسمم رایاااااان وااااااای:گفت و رایان سمت اومد جیغوییش  

ممنون. روژان سالم: گفت ندادو خودش ب تکونم ی رایان  . 

نمیکنی معرفی عسیسم:روژان  

هستن دانشگاهیم هم ایشونم.خانوم سونیا دوستشون و رادا خواهرم:رایان . 

ازش گرفت عووقم چون گفتم دروغ ولی)خوشبختم-من ) 
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گفت انزجار با)خوشبختم-رادا .) 

 شیرین با هم روژان که اوردن غذامونو موقه همون(واالاااا. ازش گرفتم باباشو ارث انگار میکرد نگام جوری ی.)ممنون-روژان

 و شستم صورتمو رفتم شدم که وارد. خونه رفتیم شد که تموم خوردنو غذا کردم شروع.خودش میز سر رفت رایان برای زبونی

برررد خوابم شماره سه با تختمو تو رفتم کردمو عوض لباسامو .  

 خواب از7ساعت همین واس بود دانشگاه اول روز امروز.شستم صورتمو رفتم مالیدمو چشامو شدمو بیدار گوشیم آالرم صدای با

 ب مایل صورتی رژ ی کشیدمو مشکی چشم خط ی پوشیدمو باستش خریدیمو دیروز که مانتوسیاهی لباسامو کمد جلو رفتم.بیدارشدم

 رفتم کردمو پام کفشاروهم. شدم محشررررر. مانتوم تو زدم شالمو ریختمو وری ی موهامو زدمو هم رژگونه و ریمل ی زدمو قرمز

بود من مث شالشم مدل و آرایش سبزو کفش و سبز شال و سبز جین شلوار و سبز مانتو ی هم رادا دیدم که بیرون  

خودم دوست سالااام-من  

- میدزدنتااااا امروز.گلممم دوست سالااام  

- میکنن ترور پس که رو شما  

 همین واس میکرد جمع رو سفره داشت که رادا. بود رایان صد در صد. درومد صدا ب خونه زنگ دیدم که خوردیم صبحونه خنده با

 بمیره بره. داد تکون سرشو که کردم سالم یواش. تو اومد پایینو انداخت سرشو گاو مث کردم باز که درو. کنم باز درو که رفتم من

 اصن

 سونیا بده گیر شما ب حراست کنم فکر:گفت و هم تو رفت اخماش افتاد من تیپ ب چشمش وقتی که کرد سالم هم رادا با

تووچه ب اخه احمق ی پسره)هه.خانوم ) 

- نمیده گیر نخورین غصه شما نه  

شد دیر بریم پاشین.دیگههه بسه-رادا  . 

شدیم پیاده پارکینگو تو بردیم ماشینو بودیمو دانشگاه جلوی ساعت نیم بعد و شدیم ماشینش سوار و پایین رفتیم رایان و رادا با  

بای.منتظرتیم پارکینگ تو1 ساعت.کالسمون میریم ما رایان:رادا  

- بای. باشه  

 وسط صندلیای رفتیم هم رادا منو عقب دخترم چهارتا سه بودنو نشسته جلو پسر دوتا فقط شدیم وارد و کالسمون سمت رفتیم رادا منو

چیه؟ اسمت خشگله خانوم: گفت و برگشت که بود نشسته من جلو پسره ی. شد پر کالس کم کم. نشستیم و  

فقط خاستم اسمتو جیگر اخه.:بود نر پررو این ولی شه خفه خودش که نذاشتم محل بهش . 

- اقا بفهمین دهنتونو حرف  

- هستی که هم وحشی جوجو اخییی  . 

- رواااانی بابا بمیر  

 فک که ساعت دو بعد. دادن درس ب کرد شروع بعد کردو معرفی خودشو اول استاد. شدیم ساکت و کالس سر اومد استاد موقه همون

 اون و بیرون رفتیم رادا با کردمو جمع وسایلمو منم میرفتن داشتن کردنو جمع وسایالشونو همه. بیرون رفت و.نباشید خسته. گفت زد

 سحر وای: میگفت دوستش ب ک دختره ی صدای با. نشستیم دادیمو سفارش کیک با قهوه و شاپ کافی تو رفتیم. نشد پاپی دیگه پسره

 رومو زدمو پوزخند ی و افتاد هم ب نگامون برگشتو موقه همون اونم. دیدم رو رایان کردمو نگاه سمت اون ب. ببین جیگررو اون

کنم خفه رایان با دخترارو میخاست دلم.بود گرفته حرصم چرا نمیدونم. برگردوندم  . 

- لبتو کشتییی دختر کن ول بابا  
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 سونیا:گفت کردو ساعتش نگا و خورد هم رادا. قهوم و کیک خوردن ب کردم شروع برداشتمو خوردن حرص از دس رادا صدای با

میشه دیر که بریم  

 باشه-

چلغوووز پسره ایششش. میحرفید دوستش با داشت که انداختم رایان ب نگا ی که بیرون میرفتیم داشتیم  

 رفتیم رادا با و شد تموم کالسم این. قبلیه مث ورور به کرد شروع اومدو استاد سریع نشستیمو اول صندلی رو دومو کالس سر رفتیم

 کالم ی بدون رسیدیمو.چرا؟؟؟ نمیدونم بودم ناراحت ازش هنوزم. خونه سمت افتادیم راه و اومد هم رایان موقه همون و پارکینگ تو

 زانو روی تا سفید شلوارک سفیدو رکابی ی با لباسامو اتاقمو تو رفتم خودمونو واحد تو رفتم و باال رفتم شدمو جدا ازشون زدن حرف

بیرون رفتم کردمو پام جذب .  

 ماکارونی شد می درست سریع که چیزی تنها. کنم درست چیزی ی ناهار برای تا آشپزخونه تو رفتم. بود اتاقش تو و بود اومده رادا

آشپزی ب کردم شروع دراوردمو رو الزمش مواد. بود  . 

- ممنووووووون خیلییی گشنگی از میمردم داشتم وااقعا.آشپززز خانوم بههه  

بود پوشیده رو ستش شلوارک و بهی گل رکابی ی سمتش برگشتم رادا صدای با  . 

عزیزم میکنم خواهش-من  . 

- بدم؟؟ انجام من نیس کاری  

- بنداز رو سفره نیس زحمتی اگه  

 چشمممم-

بود شده خوشمزه واقعا. خوردن کردیم شروع کشیدمو رو غذا منم و چید رو سفره رفت رادا  

- خوردم بس از ترررکیدم. نخورد نمیشه که کردی درست خوشمزه اینقده سونیا واااای  

- برات؟ بکشم میخای هست هنوزم. جونت نوش  

- مرررسی بسمههه نهههه  

 باوشه-

- میکنی؟ بگم کاری ی سونیا  

- عزیزم بگو  

- ببری؟؟ غذا هم رایان برا میشه  

 توروووخدا:گفت میکنم نگاش اخم با دارم که دید.بخووووره کوووووفت. غذاااااببببببررمممممم گودزیال اون برا چیییییی؟؟من

میشورم ظرفارم میکنمو جمع رو سفره منم. دااره ه*ا*ن*گ  . 

 ی پوشیدمو مانتو ی با راحتی شلوار ی اتاقمو تو رفتم کردمو ماکارونی پر ظرف یک کردمو قبول میومد بدم شستن ظرف از چون

انداخت بهم نگا ی و کرد باز درو دقیقه چند بعد. واستادم زدمو رایانو واحد زنگ. خونه از بیرون رفتم کردمو سرم شالم . 

 سالم-

- برام نداد تکون سرشو که شکره جای بازم ولی گفت ضعییییف خیییلی)سالم ) 

- اوردم غذا براتون.امممم  

 ممنون-
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 کنمممم میخادخفش دلم بووووود پررروووووو چقدرررر. میکردم نگا فقط گاراج اندازه دهنی با من ینی. تو رفت گرفتو غذارو ظرف

خودمون واحد تو رفتم دراوردمو شکلک ی در به رو. .  

افتادین؟؟ هم جون ب دوتا شما باز:گفت و خنده زیر زد من عصبی ی قیافه دیدن با رادا شدم که وارد  

- میکنه؟؟ اینجوری چرا. ادبهههههه بی وااااقعا داداشت  

- داره مشکل دخترا با واال نمیییدونم که من خخخخخ  

- هست ای تحفه چه که انگاری. ایششششش  

 رو رفتم بود3ساعت. کردم ساعت ب نگا ی.کردم عوض قبلیم لباسای با لباسامو اتاقمو تو رفتم منم اتاقش تو رفت و خنده زیر زد رادا

زدم سوگی ب زنگ ی نشستمو تختم  

- خووودم ی توله سالاااام  

- تولههه؟؟؟ گفتی تو باز زهرماااار  

- شمم فدات دیگه ای توله عزیزم خب  

- خودتی خودتی خودتی  

- خوبی؟. میشه خشک شیرت نزن جوش بابا خوب خیله  

- شما احوالپرسیای از  

- بودم کارا درگیر خدا ب سونیا وای  . 

- خبر چ بقیه از. عمت ارواح آره  

- میگذره؟؟ خبر؟خوش چ تو. خوشی خبر  

- میگذرهههه اره هعیییی  

( کردممم فراموش کارشو وااااای. بود آرش خورد زنگ گوشیم موقه همون که کردم قطع حرفیدمو سوگی با ساعت یک ) 

- جاانم خاله پسر سالم  

- بدقووولم جان خاله دختر سالم  

- ببخشید کردم فراموش خدا ب آرش وااای  

- بگیری؟ دوستم از االن بری میشه دارم الزمش خدا ب سونیا. نداره اشکال  

- هستشاااا5 االاان؟؟ساعته  

- توروخدااا.االن اره  

- باشه.هوووووف . 

 .مرسی-

- بای. خواهش  

 بااای-
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 کیف پوشیدمو سفید کفش و صورتی شال یک سفیدو شلوار یک و جیغ صورتی مانتو یک اومدمو عملیات از بعد و دستشویی رفتم

عجله؟؟ این با کجا خشگله خانوم اوووه:گفت که میکرد نگا فیلم داشت رادا. بیرون رفتم کردمو ملیحم آرایش ی برداشتمو صورتیمم  

- بفرسم براش بگیرمو پسرخالمو ی وسیله میرم.خخخخ  

 باشه-

نمیکرد پیچت سوال که بود این رادا خوبیه  . 

برسه بودم منتظر و زدمو آژانس ب زنگ ی  

 رفتم. بیام تا بمونه منتظر گفتم بهش و ایستاد آپارتمان ی جلوی راننده. دادم آدرسو شدمو ماشین سوار پایینو رفتم و رسید دقه ده بعد

دارم کار مهرداد اقای با: شما؟گفتم گفت و برداشت پسره ی.زدم واحدشونو زنگ . 

- امرتون؟ خودمم  

- ببرم وسیلشو اومدم هستم ارش ی خاله دختر  . 

- باال بیاین.نفهمیدم ببخشید.اهااان  

- برم باید ممنون نه  

- بده که اینجوری اخه  

- بیارین وسیلشو لطفا منتظره ماشین دیگه نه  

 چشم-

 مواظبش لطفا:گفت بهمو داد الکتریکی ی وسیله ی بیرونو اومد الغر مشکی ابرو چشم پسر ی و شد باز اپارتمان در دقیقه چند بعد

 باشین

- خدانگهدار. چشم  

خونه رفتم دادمو رو خاله خونه ادرس و پست ب دادم بردم رو وسیله. شدمو ماشین سوار کردیمو خدافظی  . 

 منم.خخخخخ. کرد بهم جیگر اخم ی قبلش ولی رفت انداخت سرشو خر مث هم پسره این.درمیومد داشت رایان ماشین خونه در دم

میکرد اشپزی داشت رادا. بود شده7ساعت خونه تو رفتم نکردمو توجهی  . 

- خونه خانوم سالاااام  

- خشگله خانوم سالااام  

میکنه درست کتلت داره دیدم کنارشو رفتم  

- کرررردی چه به به  

- بنداز رو سفره بیا و کن عوض لباساتو برو . 

 چشمممم-

 رایان واس برد غذارو رادا خود ایندفه. شستیمو ظرفازو خوردیمو غذارو انداختمو رو سفره اومدم کردمو عوض لباسامو رفتم

 گوشیم با یکم نشستو مبل رو رفتم. خدا هیییی(خفه سونی اه.) خاص حس جور ی. داشتم حسی ی. ببرم من میخاست دلم چرا نمیدونم.

گفتم بهش. بود گوشیش تو سرش هم رادا. رفتم ور  

- سریییید حوصلم رادااااا  
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- همممم منم  

 چیکارکنیییییم؟؟؟-

- داری؟ ورق  

- اوردم باخودم. اره  

- کنیم بازی بیار پاشو ایووووول  

 باشه-

 بخیر شب رادا ب همین واس میومد خوابم. بود12کردم ساعت ب نگا ی بردیم مساوی اخرشم. بازی ب کزدیم شروع اوردمو ورقارو

برد خوابم زووود اتاقمو تو رفتم گفتمو .  

 داری چیکارم. بخواااااابم بزار رادا:گفتم باز نیمه چشای با.بیدارشدم بیدارشم من که میداد جر خودشو داشت که رادا صدای با صبح

صبح سر  

- میادااااا رایان االن.شدددد دیرمون دانشگاااه بریم باید خوابالوووو ی دختره اخه  

داری شنوی حرف یکی از شکرکه خدارو:گفت و خنده زیر زد رادا که جام سر نشستم سیخ اومد رایان اسم تا  

- پانشدم اون خاطر ب دوما میدم گوش فقط حق حرف ب من اوال  

- دیگهههه شو اماده پاشو. عمت ارواح اره  

- اومدم شم اماده منم برو تو باشه  

- سرییییع فقط. اوکی  

 و مشکی کفش و مشکی جین و مشکی مانتو ی کردمو مالیم ارایش ی بیرونو اومدم شستمو صورتمو و دست رفتم منم و بیرون رفت

 که رادا صدای با. داشت فر همیشه که پایینشم صورتم راست سمت ریختم همیشه مثل موهامم پوشیدمو مشکیمم مقنعه و مشکی کیف

منتظره رایان باش زوووود: میگفت  . 

 ماشینش ب گنددددش اخمای با که دیدمش رسیدیم که ماشینش ب. بیرون رفتیم و کرد غرغر یکم رادا. بیرون رفتم و برداشتم گوشیمو

جونم وجدان دیگه میگم راست خب(خفههههه سونیا.)بود خوشتیپ واااقعا. داره تکیه  

( اوردی کم دیدی(هرچیییی خب  . 

- کنین؟ معطل میخاین االنم نشدیم معطلتون کم خانوم سونیا  

 ماشینو دانشگاهو رسیدیم رفتیمو رو همیشگی راه همون بازم. شدم ماشینش سوار اخم با برداشتمو وجدانم سر از دس نحسش صدای با

 صندلیای رو شدیم که کالس وارد. کالس سمت افتادیم راه گفتو رایان کالسمونوبه پایان ساعت رادا شدیمو گذاشتوپیاده پارکینگ تو

 و سالم بعد نشستو کنارمون و اومد بودیم شده دوس باهاش که کالس دخترای از یکی تهرانی میشا موقه همون.نشستیم اول ردیف

بود کالس مخ پسر شاهرخی امیرعلی عاشق و بود باحالی دختر خیلی. متفرقه حرفای ب کردیم شروع احوالپرسی  . 

 بهش توجهی پایینو انداختم سرمو کردمو هم تو اخمامو عقیلی شاهین دیدن با اوردمو باال سرمو جلوم سوسولی کفش جفت دو دیدن با

بزنم حرف باهاتون میشه سهرابی خانوم:گفت که نکردم  

 امرتون؟؟-

 خصوصیه-

- ندارم خصوصی حرف شما با من  
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- دارم من  

- چه من ب  

 جلوم درخت مث پسره این بازم که میزاشتم کیفم تو وسایلمو داشتم کالس از بعد.شد شروع کالس نشستو جاش سر استادرفت اومدن با

هوووف. شد سبز  

- عقیلی؟؟ اقای امرتون  

 خصوصیه-

- ندااارم خصوصی کار شما با من گفتم  

- دارم من ولی  

- ندارم من  

- دارم من  

بود اعصابم رو خییییلی  

- چههه من ب دارین که دررررک به  

- بزنم حرفمو من بریم بیا نکنو خراب اعصابتو عزیزم  

-  گفتم ورادا میشا ب برداشتمو کیفمو همین واس بود رفته آبروم میداد ادامه اگه. میکنن نگامون دارن همه دیدم) شمانیستم عزیز من

کردن قبول چیزمرغیه عصابم دیدن اوناهم و کافه تو باشن منتظرم  ) 

- خانوم سونیا ممنون  

- سهرابی خانوم  

 هان؟؟-

- کنین؟ صدام کوچیک اسم ب باشم داده اجازه نمیاد یادم ثانیا بله و نه هان اوال  

- بزنم؟ حرف باهاتون تا محوطه تو من با بیاین میشه سهرااابی خانوم.ببخشید.اهان  

- سریع فقط  

 چشممم-

بزنین حرفتونو سریعتر فقط:گفتم نشستیمو صندلی رو درخت ی سایه زیر و محوطه تو رفتیم  

- بشم دوس باهاتون میخام که میگم واضح نیسم چینی مقدمه اهل من. سهرابی خانوم ببینین.چشم  

- عوضیهههه خییییییلی!!!!!!!!)چیییییییییییییی؟؟؟؟؟؟ ) 

- کنین قبول لطفاااا خانوم سونیا  

- میکردن جمع باید جنازتونو االن وگرنه میگیرم ندید حرفتونو. اقا هستم سهرابی خانوم  

( نشستم کشیدمو صندلی ی کنارشونو رفتم هم تو اخمای با کردمو پیدا رو رادا و میشا و کافه تو رفتم گفتمو اینو ) 

همه؟؟ تو اخمات اینجوری که داشت شد؟چیکارت چی سونیا-رادا  

- بشکنممممم گردنشووووو میخاست دلم. شو دوست باهام میگه اومده عوضی ی پسره  
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گفتتتتت؟؟؟؟؟ چییییی-رادا و میشا  

 هووووووف-

پسرهههه عوضیه خییییلی-میشا  

خییییلی-رادا  

- خیییلی از ییشتر خیلی  

تزیه؟؟؟ برین میخاین سهرابی خانوم:گفت که گودزیال رایان صدای با که خوردم بودو داده سفارش برام رادا که کیکی و قهوه  

- نه.تزیه؟؟؟  

- شدین؟؟ پوش سیاه کامل چرا پس  

بخااااد دلشم شیکیییی این ب مشکی رنگ. ادبا بی ایشششش.دوستاش با خنده زیر زدن و گفت  

- میشه گرون مسواک نخندین هرهرهر  

 رو جو اینکه واس رادا. نکردم نگاش دیگه و برگردوندم سرمو که زد پوزخند ی اونم که زدم پوزخند یه و شد جمع هاشون خنده

شد دیر کالس بریم پاشین اوه:گفت کنه عوض  

 شدن کالس وارد هم بود اونا جز هم(میشا عشق) امیرعلی که رفیقاش و رایان دیدم که نشستیم دوم صف رفتیمو دوم کالس سمت به

 از هم رایان. نمیداد بروز ولی میکرد غش داشت که میشا. ایششش. شد برابر هزااار هاشون عشوه دخترا اومدن تا سه این تا ینی.

 رایان تا و بود غلییییظ ارایشش که شد کالس وارد دختره ی موقه همون که ما جلویه صف نشستن اومدن تند ولی کرد تعجب ما دیدن

 رستورانه تو ی دختره همون این.اومددد یادم ؟؟اهااان.هااا اشنایه دختره این چقدر) کرد سالم عشوه با و سمتش اومد سریع دید رو

 اینجا من اونور بری میشه سپند:گفت؛ بود رایان راست سمت که سپند به روژان( بود روژان اسمش. ؟ژاله؟اهان.بود؟ژله چی اسمش.

 بشینم؟؟

هه صف ته برو اومدی دیر. نه:سپند   

صف؟ اخرین برین شما میشه:گفت علی امیر به  

نوووچ:امیرعلی  

( ترکید کالس دوباره ) 

باشم رایان بدون نمیتونم صف؟من اخرین بری تو میشه سونیاجووون:گفت بودمو رایان سر پشت درررست که من سمت اومد  

( گفت و گرفت حررصم چرا نمیدونم. پرررو چه. هه ) 

- کارت رد برو هم حاال بشینی اینجا که بیای زودتر خاستی. نیار در بازی شیرین اینقدر و صف ته برو پررو ی دختره ببین  

( صف ته رفت اینم اومدو استاد موقه همون(بووود شده تومنی522 سکه دو همههه چشای ینی  . 

 ما. بدن انجام باهم کاراشونو باید که اولیاس و اخری ترم مخصوص کالس این ها بچه:گفت بعدش دادنو درس ب کرد شروع استاد

 اون و برمیدارین برگه دوتا. شماهاس اسمای ها برگه این و. اولی ترم ی و اخری ترم ی. میکنیم تقسیم دونفری گروهای ب رو همه

میکنم شروع خب(بود برگه پر ظرف ی.) میوفتن باهم دونفر  

 وااای.خوند منو اسم و برداشت رو برگه که. بودیم مونده رایان و سپند و امیرعلی و میشا و رادا منو. خوند اسمارو برداشتو برگه دوتا

استاد اما:گفتم(شدممم بدبخت رسما وااااای.) رادمهر رایان.':گفت کردو مکث اسم رو یکم برداشتو دومم ی برگه. داشتم استرس . 

نباشه حرف:استاد  . 
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 تو رفتیم ماهم. بیرون رفت استادم شدو تموم کالس.افتادن باهم هم میشا و امیرعلی و سپند با رادا. کرد باز هارو برگه ی بقیه و

خونههه رفتیم مستقیییم پارکینگو . 

 شدم رایان با سینه به سر بگم بهتره یا. سینه به سینه و رو روبه من. من خرکیه شانس از بازم شدیمو اپارتمان وارد رایان و رادا با

کردم بو عطرشو کشیدمو عمییییق نفس ی.خوشبویههههه عطرش چه بشر این خدا واااای.  

 پسندیدی؟؟-

 و زدم معروفه کوچه اون ب خودمو. داااادم سوتی وااااای. کردم نگاش(جیگره خیلیم صداش اتفاقا) رایان ی نکره صدای با

چیو؟؟:گفت  

؟؟؟ نکردی بو عطرمو اصال که تو: گفت و زد پوزخند ی  

- میاد اینجا تا بوش زدی زیادی عطرتو شما چه من ب خب.اممم  

- بود؟؟ چی برا عمیقت نفس  

 واحد تو رفتیم. من هم آخر و رادا بعدش بیرونو رفت رایان بازم(پنجم ی طبقه. گفت خانومه موقه همون)کنیییین بس اه-رادا

 صداش و بود اتاقش تو هنوز رادا بیرون رفتم پوشیدمو رکابی یک و زانو تا دامن یک. اتاقم تو رفتم منم اتاقشو تو رفت رادا.خودمون

 و اومد رادا که اشپزی ب کردم شروع دراوردمو رو کتلت وسایل و آشپزخونه تو رفتم. میحرفه گوشیش با داره که میومد

خوشگلیییییی خانوم چه جووووون:گفت  

- نمیرسممممم که تو خوشگلی ب توروخدااا کن بس.خخخخخخخخ  

- میگی؟ اینو که کردی خودت ب نگا ی خانوم اوه  

- جیگرم میدونم ارهههه خب  

- سقفی ب اعتماد بابا نه اوه اوه  

 بعلههههه-

نشستمو مبل رو رفتم شستمو ظرفارو. خوردن ب کردیم شروع چیدیمو میزو و زیرخنده زدیم باهم  TV زدم کردمو روشن رو  

pmc  نگام تعجب با اوردو باال سرشو که کردم زیاد اهنگو صدای بود گوشیش تو سرش بودو نشسته اشپزخونه صندلی رو رادا

 شروع گذاشتو گوشیشو هم رادا دادم حرکتش گرفتمو دستشو و رادا سمت رفتم قر با. بود( غالمی ایمان از میرم دارم)اهنگ میکرد

 بود شب5 ساعتای که شدیم درد دل خندیدیم بس از.درمیاوردیم رو بقیه ص*ق**ر ادای درمیاوردیمو اطوار ادا. ص*ق**ر ب کردیم

 نمیخووورد تکون ترس از هم رادا. میکردم خیس خودمو داشتم ترس از. بود گذاشته زنگ رو دستشم و میزد در ب محکم یکی که

 هول درو گاو مث یارو یهو که کردم باز درو یواش و رفتم خودم همین واس کرده کپ بدبخت دیدم که کن باز درو برو رادا گفتم.

 رادا.یابویه رایان این دیدم که کردم باز چشامو. هیییییس گفت دهنمو رو گذاشت دستشو که کشیدم فراااابنفششش جیییغ ی تو اومد دادو

ترسیدیممممممم خب میزنی در اینجوری چرا میکشمتتتت رایاااان:گفت بود شده شکه که  . 

- بخوابم؟؟؟؟ میتونم مگه انداختین راه سروصدا همه ؟این.بیدارین شب وقت این تا چرا خب  

( گفتم کردمو هم تو اخمامو منم( نااازشه خواب فکر ب عاقا ایییشششش  

- میترسیم؟؟ ما نمیگفتین. اینجا میومدین اینجوری نباید شما خب  

 ب نگا ی میکنن نگا من ب دارن وزغی چشای با دیدم کردم بهشون نگاه ی نمیده جوابمو رایان که کردم تعجب ساکتن هردوشون دیدم

 تو پریدم جتتت مث.شدممممم لبو. گودزیالم این جلو اینجوری چرا من. شدمممممم بدبخت سررررررم تو خاک وااااااای. کردم خودم

 تو تحسین برق میکردو نگا هیکلم ب داشت تعجب اون با که رایان ی قیافه. داشتم هیجانی جور ی. میزدم نفس نفس داشتم. اتاقم

 و انداخت پیش لحظه چند یاد کردمنو خدافظی و بخوابین برین میگفت رادا ب داشت که صداش با ولی اورد لبم ب لبخند بود نگاهش

گرفتتااااا داداشم چشم دیدی:گفت و خنده زیر زد اتاقمو تو اومد رادا. کرد فرار لبم رو از لبخند  
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- خجالت از مردم. بابا بمیر  . 

- بخیر شب. الال برم من. نداره اشکال  

- بخیر شب  

رفتم خواب ب امروز اتفاقات ب فکر با تختمو رو رفتم   

صف؟ اخرین برین شما میشه:گفت علی امیر به  

نوووچ:امیرعلی  

( ترکید کالس دوباره ) 

باشم رایان بدون نمیتونم صف؟من اخرین بری تو میشه سونیاجووون:گفت بودمو رایان سر پشت درررست که من سمت اومد  

( گفت و گرفت حررصم چرا نمیدونم. پرررو چه. هه ) 

- کارت رد برو هم حاال بشینی اینجا که بیای زودتر خاستی. نیار در بازی شیرین اینقدر و صف ته برو پررو ی دختره ببین  

( صف ته رفت اینم اومدو استاد موقه همون(بووود شده تومنی522 سکه دو همههه چشای ینی  . 

 ما. بدن انجام باهم کاراشونو باید که اولیاس و اخری ترم مخصوص کالس این ها بچه:گفت بعدش دادنو درس ب کرد شروع استاد

 اون و برمیدارین برگه دوتا. شماهاس اسمای ها برگه این و. اولی ترم ی و اخری ترم ی. میکنیم تقسیم دونفری گروهای ب رو همه

میکنم شروع خب(بود برگه پر ظرف ی.) میوفتن باهم دونفر  

 وااای.خوند منو اسم و برداشت رو برگه که. بودیم مونده رایان و سپند و امیرعلی و میشا و رادا منو. خوند اسمارو برداشتو برگه دوتا

استاد اما:گفتم(شدممم بدبخت رسما وااااای.) رادمهر رایان.':گفت کردو مکث اسم رو یکم برداشتو دومم ی برگه. داشتم استرس . 

نباشه حرف:استاد  . 

 تو رفتیم ماهم. بیرون رفت استادم شدو تموم کالس.افتادن باهم هم میشا و امیرعلی و سپند با رادا. کرد باز هارو برگه ی بقیه و

خونههه رفتیم مستقیییم پارکینگو . 

 شدم رایان با سینه به سر بگم بهتره یا. سینه به سینه و رو روبه من. من خرکیه شانس از بازم شدیمو اپارتمان وارد رایان و رادا با

کردم بو عطرشو کشیدمو عمییییق نفس ی.خوشبویههههه عطرش چه بشر این خدا واااای.  

 پسندیدی؟؟-

 و زدم معروفه کوچه اون ب خودمو. داااادم سوتی وااااای. کردم نگاش(جیگره خیلیم صداش اتفاقا) رایان ی نکره صدای با

چیو؟؟:گفت  

؟؟؟ نکردی بو عطرمو اصال که تو: گفت و زد پوزخند ی  

- میاد اینجا تا بوش زدی زیادی عطرتو شما چه من ب خب.اممم  

- بود؟؟ چی برا عمیقت نفس  

 واحد تو رفتیم. من هم آخر و رادا بعدش بیرونو رفت رایان بازم(پنجم ی طبقه. گفت خانومه موقه همون)کنیییین بس اه-رادا

 صداش و بود اتاقش تو هنوز رادا بیرون رفتم پوشیدمو رکابی یک و زانو تا دامن یک. اتاقم تو رفتم منم اتاقشو تو رفت رادا.خودمون

 و اومد رادا که اشپزی ب کردم شروع دراوردمو رو کتلت وسایل و آشپزخونه تو رفتم. میحرفه گوشیش با داره که میومد

خوشگلیییییی خانوم چه جووووون:گفت  

- نمیرسممممم که تو خوشگلی ب توروخدااا کن بس.خخخخخخخخ  

- میگی؟ اینو که کردی خودت ب نگا ی خانوم اوه  
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- جیگرم میدونم ارهههه خب  

- سقفی ب اعتماد بابا نه اوه اوه  

 بعلههههه-

نشستمو مبل رو رفتم شستمو ظرفارو. خوردن ب کردیم شروع چیدیمو میزو و زیرخنده زدیم باهم  TV زدم کردمو روشن رو  

pmc  نگام تعجب با اوردو باال سرشو که کردم زیاد اهنگو صدای بود گوشیش تو سرش بودو نشسته اشپزخونه صندلی رو رادا

 شروع گذاشتو گوشیشو هم رادا دادم حرکتش گرفتمو دستشو و رادا سمت رفتم قر با. بود( غالمی ایمان از میرم دارم)اهنگ میکرد

 بود شب5 ساعتای که شدیم درد دل خندیدیم بس از.درمیاوردیم رو بقیه ص*ق**ر ادای درمیاوردیمو اطوار ادا. ص*ق**ر ب کردیم

 نمیخووورد تکون ترس از هم رادا. میکردم خیس خودمو داشتم ترس از. بود گذاشته زنگ رو دستشم و میزد در ب محکم یکی که

 هول درو گاو مث یارو یهو که کردم باز درو یواش و رفتم خودم همین واس کرده کپ بدبخت دیدم که کن باز درو برو رادا گفتم.

 رادا.یابویه رایان این دیدم که کردم باز چشامو. هیییییس گفت دهنمو رو گذاشت دستشو که کشیدم فراااابنفششش جیییغ ی تو اومد دادو

ترسیدیممممممم خب میزنی در اینجوری چرا میکشمتتتت رایاااان:گفت بود شده شکه که  . 

- بخوابم؟؟؟؟ میتونم مگه انداختین راه سروصدا همه ؟این.بیدارین شب وقت این تا چرا خب  

( گفتم کردمو هم تو اخمامو منم( نااازشه خواب فکر ب عاقا ایییشششش  

- میترسیم؟؟ ما نمیگفتین. اینجا میومدین اینجوری نباید شما خب  

 ب نگا ی میکنن نگا من ب دارن وزغی چشای با دیدم کردم بهشون نگاه ی نمیده جوابمو رایان که کردم تعجب ساکتن هردوشون دیدم

 تو پریدم جتتت مث.شدممممم لبو. گودزیالم این جلو اینجوری چرا من. شدمممممم بدبخت سررررررم تو خاک وااااااای. کردم خودم

 تو تحسین برق میکردو نگا هیکلم ب داشت تعجب اون با که رایان ی قیافه. داشتم هیجانی جور ی. میزدم نفس نفس داشتم. اتاقم

 و انداخت پیش لحظه چند یاد کردمنو خدافظی و بخوابین برین میگفت رادا ب داشت که صداش با ولی اورد لبم ب لبخند بود نگاهش

گرفتتااااا داداشم چشم دیدی:گفت و خنده زیر زد اتاقمو تو اومد رادا. کرد فرار لبم رو از لبخند  

- خجالت از مردم. بابا بمیر  . 

- بخیر شب. الال برم من. نداره اشکال  

- بخیر شب  

رفتم خواب ب امروز اتفاقات ب فکر با تختمو رو رفتم   

 و رادا صدای.کردم تیز گوشامو و کردم اویزون تخت از پاهامو نشستمو تخت رو و شدم بیدار خواب از دونفر صحبت صدای با صبح

 هام گونه باز افتادمو دیشب یاد افتاد خودم ب که نگام اینه جلو رفتم شستمو صورتمو دست رفتم شدمو بلند. میزدن حرف که بود رایان

 زیر تا و بود ابی سرخ رنگ. بود شیک خیلی بود شده هفت صورت ب گردنم دور که پوشیده کااامال تونیک ی خجالت از شد قرمز

 که جذببب شلوار ی کردمو سرم هم ابی سرخ شال ی. داشت سینش رو هم مشکی پاپیون یک میشد اندامی پاینش و بود تنگ سینه

 جان بگیرینوجدان سقفو(شدممم جیگر چ اوههه) زدم هم صورتی رژ ی و کشیدم مداد هم چشامو کردمو پام بود ساپورت شبیه بیشتر

سالمت به.بای. ادب بی. دیگه بکپ برو. بخوابم میرم من کن ولم تسلیم بابا اه. بابا بابا؟؟زن نبودینه زنده االن بزنمت میتونستم اگه  

میحرفم باخودم. دیگه دیوونم خدا وای  

 نگاه فوتبال داره و کنترل به دیگشم دست و سرشه زیر دستش یک و کشیده دراز مبل رو رایان دیدم شدم که هال وارد و بیرون رفتم

 تو رفتم. فوتبال به داد نگاشو دوباره و داد جوابمو خودم مث اونم(میکشم خجولت خو)پایین انداختم سرمو کردمو ریز سالم ی. میکنه

چسبیدم سقف ب رایان صدای با که خوردم چسبوندمو لبم ب معمول طبق برداشتمو آبو شیشه و آشپزخونه  

- بخوری؟؟ لیوان تو نگرفتی یاد  

 که بدم جوابشو اومدم. شد آزاد نفسم بالخره بود شده جمع اشک چشام تو میکرد نگام بز مث اونم افتادم سرفه ب گلومو تو پرید آب

 سکه اندازه چشام ینی.خورد آب منو رژ جای رو گذاشت لبشو دقیقا بود چشام ب نگاش که همونجور گرفتو دستم از رو شیشه دیدم

 وجب ی که صورتمون ی فاصله کردم کپ جدی دیگه که شد خم من رو که بود شده باز حرا غاز اندازه دهنمم و بود شده تومنی522
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 بیرون رفت کردو نگام پوزخند همون با یکم عقب رفت زدو پوزخند ی گذاشتو یخچال تو رو شیشه کردو رد پشتم از دستشو دیدم شد

 عاشقش میکنه فکر حاال. کنه مسخره بلده فقط عوضی ی پسره.شدمممم افتاد؟مسخره اتفاقی چه االن خدا وای(شدددد؟؟؟؟؟ چی االن.)

برگشتم سمتش رادا صدای با که بکشم جیغ بود نزدیک.اهههههه اه اه. بمییییری سونیا اهههه. شدم  

- خواب؟؟ ساعت. خانومی بخیر ظهر سالم  

 هان؟؟-

- رایان کار این با باااشه نبایدم خب)نیستاااا هواست اصن  

- بخیر هم تو صبح. هست هواسم چرا چرا  

گفت و خنده زیر زد بلند رادا  

- بخوریم ناهار بچین میزو بیا. اینکه مث خوابی هنوز  

- چنده؟؟؟؟؟ ساعت ناهااار؟؟مگه  

- جان خانوم5 ساعت.خخخخخ  

- نکررردی بیدارم چرا اووووه  

- نیومد دلم  

 هوووم-

 بقیه کشیدمو غذا خودم برا ایشششش. بود نشسته من رو به رو هم رایان نشستیمو میز دور کرد صدا رو رایان رادا چیدمو میزو رفتم

 رفتم شستمو ظرفارو خوردیم که غذارو. براخودش بود گودزیالیی. دراوردم شاخ. خورد گودزیال اندازه رایان این. کردن شروع هم

نشستم رایان کناریه مبل رو رادا کنار رفتم منم بودن نشسته مبل رو که دوتا اون بیرون  . 

 رادا-

 جونم-

- چندمه؟؟ فردا  

- چطور؟؟.دهم  

- گذشته؟ روز ده هنو. هوووف  

- چی؟ واس اره خخخخخ  

- تنگولیده سینا و ددی و مامی واس دلم  

 منم-

- تنگیده؟ من خانواده واس دلت هم تو  

- خودم خانواده واس. جان مشنگ نه  

خنده زیر زدیم  

 میدادی پاس باید لعنتی:گفت بلند رایان یهو که میشدم رد رایان جلو از داشتم. بدم جواب برم شدم بلند. اومد اتاقم تو از گوشیم صدای

مبال ب چسبیدن رایان و رادا که کشیدم بلند جیغ ی منم گفت اینو تا(چسبیدم سقف ب ینی)اه.  

میکشی جیغ ؟؟چرا تو چته-رایان  
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- میکشی؟؟ هوار یهو چته؟؟چرا تو  

- دارم دوس  

- دارم دوس منم  

 برو کشت خودشو گوشیت ؟سونیا دیگه بهم میزنین رسیدین بهم دوتا شما باز. بابا ای:گفت رادا که میزدیم همو چشامون با داشتیم

بده جواب  

- کردم فراموش خدا وای  

گوشیمو دادم جواب سریع اتاقمو تو پریدم جت مث  

- دااادی سکتم کجاااایی تو دختر  

- سالااااااام ماماااان  

- بووودی؟؟ کجا سالم علیک  

- خوبی؟ کن ول اینارو. بودم هال تو جونم مامانی  

-  سالم خوبن همشون. بپرس یکی یکی من مادر(گفتم که میگفت داشت هنوز)خوبه؟ خوبه؟دانشگاه خوبی؟درسا تو گلم دختر مرسی

میکنی مسخره منو پررو ی دختره(گفت مامانم که خنده زیر زدم)میرسونن  

- گفت خندیدو هم مامان)کنم غلط من ) 

- نداری؟ کم چیزی دخترم  

- خوبه چیز همه جونم مامان نه  

- خدافظ شد راحت خیالم دیگه خب.خداروشکر  

- جونم مامان خدافظ  . 

زدم سوگی ب زنگ ی کردمو قطع  

 سالاااام-

 سالاااام-

 خوووبی؟-

- خوبی؟ تو عشقم مرسی  

- میحرفیدیم اینجوری همیشه سوگی منو) نفسم عااالی ) 

- خوبه؟؟ ؟دانشگاه خبرا چ  

- شدم؟؟ گروهی هم آرش با گفتم بهت راستی. ارههه  

- باااحال جداااااا؟؟؟؟چ  

- افتادی؟ کی با تو کردیم تعجب خودمونم. اوهوم  

- خنده زیر زد سوگی)زیالگود رایان این با.هووووف  ) 

- مننن؟؟؟؟ جوووونه  
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- منو خرکی شانس میبینی هعیییی  

- افتادی جیگری همچی با باشه خداتم از  

- جیگره؟ کجاش این دوما تویه گروهی هم که جیگر اوال  

- میگیریاااا تحویل خالتو پسر خیلی بابا اوه  

- نداریییم بیشتر ک آرش ی. بعلهههه  

- باباااا نه  

- بابااااا زن  

- دردبازاینوگف ای   

- نخور حرص عزیزم. خخخخ  

 . کووووفت-

- جونم االغ دیگه برم من.هخخخخ  

- نرسه بهت دستم مگه توله  

- بای نمیرررسه  

- بای میرررسه  

 خوابش مبل رو رایان دیدم که بیرون رفتم. میزنمممم حرف دارم دوساعته اوووه. بود شده5 ساعت کردم ساعت ب نگا ی کردمو قطع

 میکردم که رایان نگاه. داشتنی دوس حس ی. بود جوری ی ولی بود چی نمیدونم. شدم حالی ی.) خوابیدهههه ناز چه عخیییی. برده

 حس این ب نشستمو تختم رو اتاقم تو رفتم دوباره بستمو چشامو( شده چم خدا وای. داشتنی دوس حس همون با لبم رو میومد لبخند

 گوش حرفت ب ایندفه. چشم.دهنتوووو ببند سونیا بیاد؟؟وای خوشم باید این چیه از من اخه ولی. بود داشتن دوس جور ی. کردم فکر

 شام برو رادا: گفتم که بود مبل رو رادا. نیس رایان دیدم که بیرون رفتم. شده6 ساعت دیدم که میکردم فکر داشتم همینجور. میکنم

کن درست  

- بروووو تو سونیا  

- بروووو تو نوووچ  

- بدم سفارش غذا میخام امشب اصن  

- پیتزا من. ایووول  

- پیتزا منم  

خانووووم خشگل میکنیییی چیکار: گفتم و رادا کنار رفتم و بیارن پیتزا ی برامون زدم زنگ  

- خانوم جیگر میگذرونیم  

- میگیریماااا تحویل همو ما چقدر رادا هعیییی  

 پیتزاهارو دادمو پولشو کردمو باز درو رفتم. اوردن پیتزارو دمدی. زدن رو خونه زنگ که میحرفیدیم داشتیم. خنده زیر زدیم باهم

خوابیدیم رفتیم یازده ساعتای کردیمو نگا فیلم یکم نشستیم خوردیمو رادا با بردمو  . 

 شیری مانتوی ی شستمو صورتمو دس. کردم خفه صداشو شدمو بیدار بود جنیفر آهنگای از یکی که گوشیم آالرم صدای با صبح

 پام هم شیری تخت پاشنه کفش یک و بیرون ریختم ازش وری یک موهامو که ای قهوه مقنعه و ای قهوه جذب شلوار یک و رنگ
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 اومدم گفت که اومد صداش که زدم ضربه ی اتاقشو در دم رفتم بود نیومده هنو رادا بیرون رفتم و ریمل ی زدمو لب برق یک. کردم

کن صبر  . 

- باش تند  

بود زده بنفش تیپ اومد هم رادا چیدمو میزو  

- خولم دوست سالااام  

- چالقم دوست سالاااام  

 عمته-

 خالته-

 داییته-

 عموته-

 داداشته-

- آمین. نگیر ما از هارو خوشی این خدایا. زیرخنده زدیم کردیمو هم نگاه یکم) خودته داداش ) 

- بریم بخور صبحونه بیا  

 اوکی-

 و شدیم گودزیال ماشین سوار معمول طبق پایینو رفتیم رادا با. بیایم که ظهر واس گذاشتیم فارو ظر خوردیمو صبحونمونو نشستیم

داد جوابمو که کردم سالم  . 

- برگردین خودتون باید دارم کار جایی ظهر امروز من رادا  

 . اوکی-

 گرفتم ازش نگامو هم تو کردم اخمامو. دیدم رو شاهین نحس ی قیافه بازم که کالس سر رفتیم و روز هر کارای رسیدیم که دانشگاه ب

نشستیم کنارش سمتشو رفتم میده تکون دستشو داره میشا دیدم که  

- میشاخانومی سالم  

- دانشگاه جیگرای سالم  

- اومد استاد که خندیدیم باهم)جیگر؟؟ میگه کی به کی اوه اوه  ) 

 شاهین که میرفتیم داشتیم کردیمو جمع وسایلمونو ماهم بیرونو رفت و شد تموم درسش ساعت بالخره و تدریس ب کرد شروع

کن فکر حرفام ب سونیا:گفت  

- نشو مزاحم لطفا  

- لطفاااا. میییکنم خواهش سونیا  

- حرفیه؟؟؟ شم دوست کسی با نمیییخام من. عقیلی اقای ببینین  

- میخام من ولی  

- بود هم تو بدجور رایان اخمای. سمتش برگشتیم هممون رایان صدای با)میخای؟؟ چی تو  ) 
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- مفتشی؟،. سننه تورو  

-  وقتی.( اوردن رو میشا و رادا هم امیرعلی و سپند و کشید منو دست.) کن گم گورتو پس ندارم دعوا ی حوصله اینجا جوجه ببین

ممنون:گفتم و کشیدم دستش از دستمو محوطه ب رسیدیم  

- بریم علی امیر. سپند. خواهش  

اوکی-دوتا اون  

بوووووود گرفته دستمو علی امیر. قلبمم خدا واااای:گفت میشا رفتن اونا وقتی  

- سرت بر خاک  

گفت و چسبوند رادا ب خودشو کردو اویزون لباشو ها بچه مث میشا) کرده ذوق بچه خب سونیا ععععع-رادا ) 

- کرد دعوام هیوال این مامانی)تلد دعبام هبوال این. ممنی ) 

- کردی؟ اذیت دخملمو چرا هیوال(گفت و کلم پس زد هم یکی) هیوالرو میکشم شههه فدات مامانی. عخیییی  

-  کنی اونجوری اگه شاهین واس شدی ناااز خیلی سونیا آخییییی(:گفتن رادا و میشا که کردم مظلوم چشامو) نکنم اذیتش دیگه میدم قول

کنه ولت عمراااا دیگه  . 

بریم شد دیر کالس. بابا بمیر:گفتم و خنده زیر زدیم  

 بریم-

 بودنااا خوشگل هم واااقعا. بودن دانشگاه خوشتیپ سه. اومد هم علی امیر و رایان و سپند که نشستیم آخر صف تو و دوم کالس رفتیم

 دوس دارم دوس.( بگی میکنی غلط. بابااااا نه)خوشتیپه. خب بگم دارم دوس(سونیا سرت بر خاک)بود دیگه چیییز ی رایان ولی.

کردییی غلط کردی غلط)دارمممم ) 

- بله؟؟؟ بله:گفتم کردمو نگاش شده گرد چشای با استاد صدای با)سهرااابی خانوووم  

شدن اینجوری چرا علیاینا امیر کنار میشا و نشسته سپند کنار رادا دیدم شده عوض جاهاشون و میکنن نگاهم دارن همه دیدم  

- گودزیالااااا؟؟؟؟؟؟ کنار برم من چییییی.) رادمهر اقای کنار بیاین لطفا بشینه گروهیش هم کنار باید کسی هر سهرابی خانوم ) 

- سریع سهرابی خانوم  

 چشم-

ایشششش. بود هم تو اخماش اونم. نشستم رایان کنار رفتم کردمو هم تو اخمامو  

-  باااید که کنین توجه و بکشه رو مکان اون و میگم من که مکانی این به بره باید گروهیش هم با کسی هر. کنییین گوش همگی خب

بکشین بوم یک رو  .  

نههههه بوووم؟؟؟واااای یک چییییییی؟؟؟رو  

بکشین و کنین انتخاب رو مناظرش از یکی و رامسر برین باید دوتا شما: گفت رسید که ما به دادو هارو مکان  . 

؟ بدین دیگه مکان ی نمیشه استاد-من  

- نمیشه. خیر  . 

- استاد اما .. 

- گفتم که همین  
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نداره؟؟ راهی هیچ استاد-رایان  

- نداره راهی هیییییچ  

( رامسررررر؟؟نمییییخاااااام برم گودزیال این با روز چند باید من.اهههههههههههه ) 

 کشیدم یکی که میکردم فکر استاد حرفای ب داشتم. بیرون رفتم هم تو اخمای با کردمو جمع وسایلمو رفت استاد و شد تموم کالس

میزنن نفس نفس دارن میشا و رادا دیدم برگشتم.  

- شده؟؟ چی  

میری پایینو انداختی سرتو چرا. شده چی مار زهر-رادا . 

- نبود هواسم خب ببخشید. بابا ای  

- بریم نداره اشکال هوووف  

 اوکی-

شدیم سوار رسوندیمو واحد ایستگاه ب خودمونو افتادیمو راه رادا و میشا با  

هوووورااااااا شیراز برم امیرعلی با باید من هااا بچه وای-میشا  

- زدم غمبرک شمال برم باید من. کووووفت  

چیکارکنه؟ میخاد شرکتو رایان راسی.بابلسر برم سپند با باید که منم. بری من گل داداش با باشه خداتم از-رادا  

- شرکتی؟؟ شرکتتت؟؟چه  

- بود بابا مث عموعلی شرکت) داره ازخودش بابا شرکت مث رایان ) 

- میییگی دروووغ نههههه  

- بود کجا دروغم  

دادااااشت ب ایول-میشا  

- خودمه داداش دیگه بعله  

- حاال هست چی انگار ایشششش  

- چیزیه؟؟ کم  

 پیاده میشا با خونه تا. بیرون رفتیم کردیمو خدافظی میشا با. رسیدیم نظر مورد ایستگاه ب که دیدم. خنده زیر زدن که ندادم جواب

 حاال خدا ای. نشستم تختم رو رفتم پوشیدمو شلوارم ی و تیشرت ی لباسامو سر رفتم سریع شدیم که خونه وارد. بود راه کم چون رفتیم

خداااااا ای.گرووووه؟نههههه ی تو گودزیال رایان بریزم؟؟با سرم تو خاکی چه من  

- پوکیییییید حوصلم بیرون بیا.سونیااااااااا  

شدم کر بابا چته.: بیرون رفتم دراومدمو فکر از میخورد جر داشت که رادا صدای با  

- جونممم سونیا.خخخخخ  

- میخای؟؟ چی. خدا ای  

- شممم فدات  
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 بگو-

- بیرون؟ بریم  

- نکننننن فکرشم اصن  

 چرااااا؟سونیاااااا-

- میایاااا دانشگاه از حاال هنو خستم خب.ععععع  

- االن نمیگم که من خب  

- کی؟ پس  

- 6 ساعتای  

- باشه.هووووف  

چللللل و خل عاااااااشقتم:گفت و کرد توفی ماچ ی گونمو کنارمو مبل رو پرید . 

کردیییی توفیم رادا اه:گفتم کردم دورش خودم از  

- داااارم دوس  

- کنننننن بس بابا اه  

- چشم چشم  

- کردی؟ درست غذا  

 یسسسس-

- کردی؟ درست چی  

 املتتتتت-

- غذاااا شد اینم. کوووووفت ای  

- میخووووری انگشتاتم عزیزم  

- بخوریم بریم پاشو.کنه زیادت خدا رادا  

 که بیدار. خوابیدم کشیدم دراز تختم رو. بود5ساعت. کنیم استراحت تا اتاقامون تو رفتیم خوردیمو غذامونو و اشپزخونه تو رفتیم باهم

 با جلوباز سفید مانتوی کردمویک باز درکمدمو بیرون اومدم کردمو شور گربه خودمو حمومو رفتم و پاشدم تند. بود5332ساعت شدم

 ی زدمو ریمل ی صورتمو رو ریختم کج ماهامم کردمو پام سانتی12 پاشنه مشکی مخمل وکفش مشکی شال و مشکی جین شلوار یک

 حرف تلفن با داره رادا دیدم بیرونو رفتم. شد ملوس خییییلی. زدم موهام ب هم سفید پاپیونی سر گل ی گلبهی رژگونه و گلبهی رژ

 پاپیونی تل ی و بود باز فرق موهاشم و بود پوشیده مشکی سفیدوکفش شلوارسفیدوشال و انابی مانتوی بودیک جیگرشده خیییلی. میزنه

سونیاجیگرشدییی واااای.: گفت کرد قطع تلفنوکه. بود شده ملوس خیییلی بود زده مشکی . 

منتظره تاکسی که بدوبریم  

- بریم باشه. شدی تر جیگر توکه  . 

افتاد راه هم مرده و داد رو بام ادرس رادا شدیمو تاکسی سوار پایینو رفتیم باهم   
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 باال به میشد تر سرد میرفتیم هرچی. باال میرفتیم همینجور افتادیمو راه بارادا. رفتیم و کرد حساب رادا پولشو رسیدیمو ساعت یک بعد

 پاهامون زیر تهران همی. بود توصیف غیییرقابل اصن. بود قشنگ خیییییلی. بود قشنگ واااااقعا. کردیم نگا پایینو رفتیم رسیدیم که

نشستیم نیمکت ی رو رفتیم رادا با. بود مشت خیلی انگار بود  . 

محشرههههههه اینجا رادا واااااای-من  

- خوشگلههههه خیییییلی  

- تشنمه خیلی بخوریم بگیرم چیزی ی میرم من رادااا(بووود تشنم خیلی خدا وای.)اوهووووووم  

- نمیام من دیگه بگیر برو تو پس. هم منم  

 اوکی-

تو رفتم پایینو انداختم سرمو جلو کشیدم شالمو. بود جوون پر که شدم یکیش وارد و بود اونجا که هایی مغازه سمت رفتم  

- میخای؟ چی.  نباااشی خسته خوشگله خانوم سالم  

کنه حساب تا رومیزش گذاشتم برداشتمو کیک و رانی دوتا و ندادم جوابشو  

-.( ما دعوت شما خانومی(گفت و کرد مشما تو  

میشه؟ چند بگین. کنین دعوتم شما نیس نیازی:گفتم کردمو هم تو اخمامو  

- دیگههه نکن ناز عزیزم اوه  

- اقا بفهمین دهنتونو حرف  

-  بیرون رفتم سریع گذاشتمو تومنی ده دوتا برداشتمو رو مشما بودم ترسیده واقعا خنده زیر زدن دوستاش) پیشی شم فدات اوخیییی

شده؟؟ چی:گفت بانگرانی رسیدم بهش وقتی واستادو سرجاش سریع میدویم دارم دید راداکه(  

- هیچی.هی.هی  

- پریده هیچی؟رنگت چیو چی  

 خوبم-

- شدی چی ببینم دختر بشین  

اومد جا نفسم که خوردم یکمشو زور ب کردو باز رو رانی نیمکتو رو نشوند منو گرفتو هامو شونه  

- شده؟؟ چی ببینم بگو حاال  

گفت که کردم تعریف براش  . 

- کرد رحم خدا. عوضین خیلی  

- بخور رانیتو بشین.اوهوم  

اونورن هم دیگه دختر دوتا و میشا دیدم که میخوردیم کیکمونو و رانی داشتیم کنارمو نشست  

- ببییین اونجارو رادا عععع  

رسید میشا ب که کرد نگاه گرفتو انگشتمو رد . 

- چیکارمیکنههه اینجا میشا ععععع  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

- میشااااااااا(گفتم کردمو بلند صدامو)نمیدونم  

 گفت دوتا اون ب چیزی ی هم میشا. داد تکون دستشو هم رادا زدمو لبخند بهش دید مارو که کرد نگاه اونورشو اینور برگشت باتعجب

ما سمت اومد خنده با و  

- چیکارمیکنین؟؟ اینجا شما.چال و خل سالاااام  

- هواخوری اومدیم.خنگول سالاام  

مادرزاد خنگ سالم-رادا  

سارا و آرام دوستم میکنم معرفی.خوری اکسیژن اومدیم ماهم.خخخخ-میشا  

 خوشوقتم-

دیدنتون از شدم خوشحال-رادا  

همچنین-آرام  

ممنون-سارا  

بخوریم شام جایی ی بریم و پایین بریم. هشته ساعتای دیگه خب-میشا  

 اوکی-

درمیاوردیم بازی دیفوونه پایینو میرفتیم میزدیمو قدم داشتیم همینجور  

- چخبرااا خوله میشا  

- چخبررر تو.خبررررر بی  

 بدبختیییی-

بدبختیییی چقدرم اوخیییی-رادا  

- میخندیدن فقط دوتاهم اون)کوووووفت  ) 

دیگه بیاین:گفتن و آلبالویی شیش و دویست یه سمت رفتن دوستاش و میشا دیدم رسیدیم که پایین ب  

 اوکی-

 خییییلی. گذاشت رو خانی شبان سینا از تو بی من اهنگ اخرشم کردو پایین باال یکم آهنگارو. بود راننده سارا شدیمو سوار رفتیم

 رستوران یک به ساعت نیم بعد درمیاوردیم بازی اوسکول میکشیدیمو جیغ میکشیدو الیی. کرد زیاد تهههه تا صداشم. بود خوشگل

 همه. بازی کولی ب کردیم شروع باز دادیمو سفارش اومدو گارسون نشستیمو خنده با میز ی سر. تو رفتیم شدیمو پیاده رسیدیمو شیک

 حساب سارا پولشو بعدشم خوردیم و اوردن رو غذامون. خخخخخخ. میکنن نگاه فضایی ادم دارن انگار. بود تا پنج ما ب نگاشون

 کشیدم دراز مبل رو. خونه تو رفتیم و باال رفتیم رادا با. رفتن خودشون و خونه برد مارو سارا شدیمو ماشین سوار رفتیم کردو

زدن رو در که نشست کناری رومبل میشاهم  

- کن باز برو دیگه تویه داداش حتما میشاااا  

- باااشه. اهههه  

بودین؟؟ گوری کدوم شب وقت این تا دوتا شما:گفت تو اومد برزخی ی قیافه با رایان این دیدم که کرد باز درو رفت  

میگیری؟، پاچه چته:گفتم اخم با واستادمو شدم بلند تند  

گفتی؟؟ چی:گفت واستادو وجبیم یک تو و سمتم اومد بلند قدمای با  
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- شنفتی که همونی  

- نزاراااا من دم رو پا  

- کن جمع من پاهای زیر از دمتو  

کن بس داداش-رادا  

- شو ساکت تو  

پایین بیار صداتو هوی-من  

- بوددددیییین؟؟؟ گوری کدوم شب وقت این تا. بزن حرف درست نکبت ی دختره  

- میترسیدمااا سگ مث داشتم) بگم تو ب نمیبینم دلیلی ) 

بام بودیم رفته میشا با داداش-رادا  

- رفتین من ی اجازه بدون کردین بیجا خیلی شما- رایان  

نداره ربطی هم تو ب میریم بخایم ماهرجا ببین-من  

- ؟؟؟؟ بدم نشونت ربطشو میخای  

- بده نشون.هه  

پرووووووو پایین بزارم:شدوگفتم فعال راداران یهو. میکنه جیغ جیغ داره رادا رایانمو ی شونه رو فهمیدم فقط شد چی نفهمیدم یهو  

- تختم رو کردوانداختم قفل و بست رادا روی رو در و شد اتاقم وارد اتاقمو سمت افتاد راه) میدم نشونت ربطشو دارم ) 

- فهمیدیییییییی نکن زرزر پس سپرده من ب تورو بابات پروو ی دختره ببین  

- آره.آآ  

 .خوبه-

خوبی،؟:گفت و تو اومد سریع رادا. بیرون رفت و پاشد  

- بود وحشی خیلی. بودم ترسیده واقعا)اوهوم ) 

- بود تقصیرمن ببخشید سونیا. خوبه  

- دانشگاه برین باید فردا که بخواب برو.دیوونههه خخخخ  

- اجی بخیر شب.باوشه  

- عزیزم بخیر شب  

خوابیدم کردمو عوض لباسامو منم بیرونو رفت   

 باال به میشد تر سرد میرفتیم هرچی. باال میرفتیم همینجور افتادیمو راه بارادا. رفتیم و کرد حساب رادا پولشو رسیدیمو ساعت یک بعد

 پاهامون زیر تهران همی. بود توصیف غیییرقابل اصن. بود قشنگ خیییییلی. بود قشنگ واااااقعا. کردیم نگا پایینو رفتیم رسیدیم که

نشستیم نیمکت ی رو رفتیم رادا با. بود مشت خیلی انگار بود  . 

محشرههههههه اینجا رادا واااااای-من  

- خوشگلههههه خیییییلی  
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- تشنمه خیلی بخوریم بگیرم چیزی ی میرم من رادااا(بووود تشنم خیلی خدا وای.)اوهووووووم  

- نمیام من دیگه بگیر برو تو پس. هم منم  

 اوکی-

تو رفتم پایینو انداختم سرمو جلو کشیدم شالمو. بود جوون پر که شدم یکیش وارد و بود اونجا که هایی مغازه سمت رفتم  

- میخای؟ چی.  نباااشی خسته خوشگله خانوم سالم  

کنه حساب تا رومیزش گذاشتم برداشتمو کیک و رانی دوتا و ندادم جوابشو  

-.( ما دعوت شما خانومی(گفت و کرد مشما تو  

میشه؟ چند بگین. کنین دعوتم شما نیس نیازی:گفتم کردمو هم تو اخمامو  

- دیگههه نکن ناز عزیزم اوه  

- اقا بفهمین دهنتونو حرف  

-  بیرون رفتم سریع گذاشتمو تومنی ده دوتا برداشتمو رو مشما بودم ترسیده واقعا خنده زیر زدن دوستاش) پیشی شم فدات اوخیییی

شده؟؟ چی:گفت بانگرانی رسیدم بهش وقتی واستادو سرجاش سریع میدویم دارم دید راداکه(  

- هیچی.هی.هی  

- پریده هیچی؟رنگت چیو چی  

 خوبم-

- شدی چی ببینم دختر بشین  

اومد جا نفسم که خوردم یکمشو زور ب کردو باز رو رانی نیمکتو رو نشوند منو گرفتو هامو شونه  

- شده؟؟ چی ببینم بگو حاال  

گفت که کردم تعریف براش  . 

- کرد رحم خدا. عوضین خیلی  

- بخور رانیتو بشین.اوهوم  

اونورن هم دیگه دختر دوتا و میشا دیدم که میخوردیم کیکمونو و رانی داشتیم کنارمو نشست  

- ببییین اونجارو رادا عععع  

رسید میشا ب که کرد نگاه گرفتو انگشتمو رد . 

- چیکارمیکنههه اینجا میشا ععععع  

- میشااااااااا(گفتم کردمو بلند صدامو)نمیدونم  

 گفت دوتا اون ب چیزی ی هم میشا. داد تکون دستشو هم رادا زدمو لبخند بهش دید مارو که کرد نگاه اونورشو اینور برگشت باتعجب

ما سمت اومد خنده با و  

- چیکارمیکنین؟؟ اینجا شما.چال و خل سالاااام  

- هواخوری اومدیم.خنگول سالاام  
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مادرزاد خنگ سالم-رادا  

سارا و آرام دوستم میکنم معرفی.خوری اکسیژن اومدیم ماهم.خخخخ-میشا  

 خوشوقتم-

دیدنتون از شدم خوشحال-رادا  

همچنین-آرام  

ممنون-سارا  

بخوریم شام جایی ی بریم و پایین بریم. هشته ساعتای دیگه خب-میشا  

 اوکی-

درمیاوردیم بازی دیفوونه پایینو میرفتیم میزدیمو قدم داشتیم همینجور  

- چخبرااا خوله میشا  

- چخبررر تو.خبررررر بی  

 بدبختیییی-

بدبختیییی چقدرم اوخیییی-رادا  

- میخندیدن فقط دوتاهم اون)کوووووفت  ) 

دیگه بیاین:گفتن و آلبالویی شیش و دویست یه سمت رفتن دوستاش و میشا دیدم رسیدیم که پایین ب  

 اوکی-

 خییییلی. گذاشت رو خانی شبان سینا از تو بی من اهنگ اخرشم کردو پایین باال یکم آهنگارو. بود راننده سارا شدیمو سوار رفتیم

 رستوران یک به ساعت نیم بعد درمیاوردیم بازی اوسکول میکشیدیمو جیغ میکشیدو الیی. کرد زیاد تهههه تا صداشم. بود خوشگل

 همه. بازی کولی ب کردیم شروع باز دادیمو سفارش اومدو گارسون نشستیمو خنده با میز ی سر. تو رفتیم شدیمو پیاده رسیدیمو شیک

 حساب سارا پولشو بعدشم خوردیم و اوردن رو غذامون. خخخخخخ. میکنن نگاه فضایی ادم دارن انگار. بود تا پنج ما ب نگاشون

 کشیدم دراز مبل رو. خونه تو رفتیم و باال رفتیم رادا با. رفتن خودشون و خونه برد مارو سارا شدیمو ماشین سوار رفتیم کردو

زدن رو در که نشست کناری رومبل میشاهم  

- کن باز برو دیگه تویه داداش حتما میشاااا  

- باااشه. اهههه  

بودین؟؟ گوری کدوم شب وقت این تا دوتا شما:گفت تو اومد برزخی ی قیافه با رایان این دیدم که کرد باز درو رفت  

میگیری؟، پاچه چته:گفتم اخم با واستادمو شدم بلند تند  

گفتی؟؟ چی:گفت واستادو وجبیم یک تو و سمتم اومد بلند قدمای با  

- شنفتی که همونی  

- نزاراااا من دم رو پا  

- کن جمع من پاهای زیر از دمتو  

کن بس داداش-رادا  
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- شو ساکت تو  

پایین بیار صداتو هوی-من  

- بوددددیییین؟؟؟ گوری کدوم شب وقت این تا. بزن حرف درست نکبت ی دختره  

- میترسیدمااا سگ مث داشتم) بگم تو ب نمیبینم دلیلی ) 

بام بودیم رفته میشا با داداش-رادا  

- رفتین من ی اجازه بدون کردین بیجا خیلی شما- رایان  

نداره ربطی هم تو ب میریم بخایم ماهرجا ببین-من  

- ؟؟؟؟ بدم نشونت ربطشو میخای  

- بده نشون.هه  

پرووووووو پایین بزارم:شدوگفتم فعال راداران یهو. میکنه جیغ جیغ داره رادا رایانمو ی شونه رو فهمیدم فقط شد چی نفهمیدم یهو  

- تختم رو کردوانداختم قفل و بست رادا روی رو در و شد اتاقم وارد اتاقمو سمت افتاد راه) میدم نشونت ربطشو دارم ) 

- فهمیدیییییییی نکن زرزر پس سپرده من ب تورو بابات پروو ی دختره ببین  

- آره.آآ  

 .خوبه-

خوبی،؟:گفت و تو اومد سریع رادا. بیرون رفت و پاشد  

- بود وحشی خیلی. بودم ترسیده واقعا)اوهوم ) 

- بود تقصیرمن ببخشید سونیا. خوبه  

- دانشگاه برین باید فردا که بخواب برو.دیوونههه خخخخ  

- اجی بخیر شب.باوشه  

- عزیزم بخیر شب  

خوابیدم کردمو عوض لباسامو منم بیرونو رفت   

 دیگه. نمیگم قسمتو این دیگه.) کمدم سر رفتم شستمو صورتمو و دست رفتم 7ساعت دیدم شدمو بیدار گوشیم آالرم صدای با صبح

 و ریمل ی بستمو مچم ب هم رو سفیدم ساعت پوشیدمو سفید کفش و کرمی مقنعه و سفید شلوار و کرمی مانتوی یک(میدونین خودتون

میخوره صبحونه داره رادا دیدم که بیرون رفتم زدمو رژهم  . 

- بیدارکنیییی منو میمردی کصافططط سالم  

- میکردم؟؟ بیدارت باید بیدارشدم پنج ساعت من عزیزم چللل و خل سالم  

- میگی دروغ پنجججج؟؟؟؟بروبابا!!!چییییی؟؟  

- بخرم نون رفتم. کجابووود دروغم  

 .آها-

- هااا میشه برزخی رایان االن بخور صبحونه بشین بیا  
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- بمیره بره. ایششششش  

- هااااا داداشمه.ععععععع  

- نمیگم دیگه باوشه خههخخخ  

چسبید خیییلی. خوردم رو بود کرده درست رادا که رو نیمرو و صندلی رو نشستم رفتم  

- بریم پاشو دیگه خب  

 باشه-

 طبق و شدیم آسانسور سوار. افتادیم راه و داد جوابمونو که کردیم سالم. درومد خونش تو از رایان موقه همون که بیرون رفتم باهم

 با جلوش ندم سوتی که میکشیدم اروم نفسای ایندفه ولی خوشبوووویه عطرش خییییلی بشر این اصن. افتادم روش روبه من معمول

 داشتیم شدیمو پیاده شدیم که دانشگاه پارکینگ وارد. افتاد راه شدیمو رایان ماشین سوار بیرونو اومدیم زنه گفتن پارکینگ صدای

کرد گروهمون گروه که استادی همون)حسینیه؟؟ استاد با اخرتون کالس رادا:گفت رایان که میرفتیم ) 

چی؟؟ واس. اره-رادا  

- پارکینگ بیاین کالس بعد. اخریم اونه با منم  . 

 باشه-

اومد دقه ده بعد میشاهم نشستیمو وسط صف.شدیم وارد کالسمونو سمت رفتیم رادا با  

- سالم سالم  

خنگول سالم علیک-من  

خونوک سالم-رادا  

دارین ارادت من ب شما چقدررررر-میشا  

میاد استاد االن بشین بیا حاالهم. نکننن شک-من  

 سرمو. شدم خیاالتی حتما. نمیکنه نگام هیچکس دیدم برگشتم میکردم احساس یکیو نگاه سنگینیه. دراورد کتابشو نشستو من کنار اومد

حالین؟ چه در آقاتون با شما:گفتم و میشا سمت برگشتم و بره سرم از خیاالت تا دادم تکون  

خونهههه دلم که نگو هعیییی-میشا  . 

شده؟ چرا؟؟چی-رادا  

نگامیکنه یکم جدیدا البته. نمیکنه نگامم اصن بابا هیچی-میشا  

توهمی بابا بمیر-من  

- میگممم راس سونیا عععععع  

- دیگه خوبه پس  . 

اومد استاد ساکت ها بچه-رادا  

 سنگینه درساش بس از دراورده مارو پدر استاده این اصن. دادن درس به کرد شروع و رفت و دراورد کتشو و شد وارد استاد

 رومو کردمو اخم بهش. میکنه نگام داره شاهین دیدم برگشتمو یهو که کردم حس رو نگاهی سنگینیه بازم بود که کالس وسطای.

بیرون نرفت همیشه مث استاد دیدم شد تموم که کالس برگردوندم  

بیاین میگم که ادرسی این به فرداشب لطفا پس دعوتین همتون و تولدمه فرداشب که بگم بهتون میخاستم ها بچه-استاد  .... 
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چلهههه و خل مرتیکه.واااا. رفت و گفت آدرسو  

افتادیم تولد ی جوووون ای-میشا  

جووون ای آرهههههه -رادا  

نداریممم لباس خب-. من  

میخریییم میریم امروز خب-رادا  

دنبالتون میام5امروزساعت من.عالیهههههه-میشا  

- پس خوبه  

بریییم پاشین-میشا  

 اوکی-

زدن حرف ب کردیم شروع نشستیمو نیمکت ی روی محوطه تو رفتیم و کالس از بیرون رفتیم  

اونوقت؟؟ دنبالمون میای چی با میشا-من  

سارا ماشین با-میشا  

 اهان-

گشنمه من ها بچه-رادا  

تووووو داری شکمی چه خدا ای-میشا  

بگوووو همینو-من  

گشنمهههه خب ععععع-رادا  

بخریم کوفتی یک بوفه از بریم پاشین پس خب خیله-من  

 اوکی-

 نیمکت رو رفتیم اناناس رانی یک هم میشا خریدمو هلو رانی یک منم و خرید صبحونه کیک دوتا رادا و بوفه سمت رفتیم شدیمو بلند

 اهههه رایان کنار میرفتم باید منم. بودن نشسته سپند و امیرعلی و رایان.استادحسینی کالس سمت رفتیم خوردیمو خوردنیارو نشستیمو

 کالس اخر دقه ده کردن ورور ب کرد شروع و اومد حسینی استاد گروهیاشون هم کنار رفتن دوتام اون نشستمو رایان کنار رفتم.

نباشین خسته.بره باید که شهری اون بره همگروهیش با هرکسی و کنین شروع میتونین فردا از کارتونو ها بچه:گفت اومد  . 

نمیخااام.فرداااا از خدا ای. بیرون رفت و شد بلند  

بابای. برم دیگه من ها بچه:میشاگفت رفتیمو میشا با پارکینگ تا و بیرون رفتیم راداومیشا با شدیمو بلند  

 بای-

 دوتا اون با رسیدن که ماشین ب و اومد دوستاش با دیدم دقه سه دو بعد. بیاد شازده تا دادیم تکیه ماشین به و پارکینگ تو رفتیم

شدیم سوار ماهم و شد سوار خودش کردو باز ماشینو درای ریموت با. ما طرف اومد کردو خدافظی  . 

داداشی-رادا  

 بله-

- خرید بریم ظهر میخایم سونیا و میشا منو  
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گفت و کرد توهم اخماشو  

- هستینااا خونه12ساعت قبل ولی نداره اشکال خب  

- داداشی مرررررسی  

 رایان و خودمون واحد تو رفتیم رادا و من و باال رفتیم شدیمو اسانسور سوار و خونه رسیدیم.پسرهههه این خرررره چقدر ایششششش

خودش واحد تو رفت هم   

میشاااااا؟؟؟؟ چیییی. شدم پا خواب از میشا صدای با  

میده تکونم و میخنده داره میشا دیدم کردمو باز چشمامو چیکارمیکنهههه؟؟سریع اینجا میشا  

 میشایی؟؟؟-

- بریم میخایم پاشووو. روحمه نه  

- ؟. چیکارمیکنی اینجا  

- دیگهههه پاشو. خوابی هنوز میبینم که دنبالتون اومدم  

 و طوسی روسری یک و طوسی جین شلوار یک و خاکستری مانتوی یک کمدمو سر رفتم(دیگه نمیگم همیشگیو کارای) شدمو بلند

امدم من گفتم و میشا سمت برگشتم زدمو رژهم و ریمل ی پوشیدمو اسپرت خاکستری کفش  

- بریم بدو. خووب دخمل افرین  

 بریم-

خخخخ دیدم خوردن چای درحال رادارو بیرونو رفتیم باهم  

- بدنیستااااا بزنی تعارفم یه  

- میخای؟ چای خب  

 ارهههه-

-  رادا دیدم که بریزم چای خودم واس تا اشپزخونه تو رفتم و هم تو کردم اخمامو من و زیرخنده زدن دوتاشون گفتو اینو) بروبریز

گذاشته میز رو و ریخته ) 

- عااااشقتم رادا  

 میدونم-

 کووووفت-

بریم بخور چاییتو تند سونیا. بابا کنین بس-میشا  

 کردیم سالم. بیرون اومدن اسانسور از سپند و رایان و امیرعلی دیدم که بیرون خونه از باهم رفتیم. افتادیم راه خوردمو چایمو سریع

اینجایینا12ساعت قبل:گفت رایان که شیم رد خواستیم و هم به  

بای. باشه-رادا  

 بای-

بیشعووور خودش واس غروریه کوه ایششششش  

قلبمممم وااای.بووووووود امیرعلییییی واااای:گفت میشا که شدیم اسانسور سوار  
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حاالاااا نمیرییییی اووووه-رادا  

واالااااا-من  

 وقتی(دیگه نمیگم ادرسشو...)پاساژ سمت رفتیم سارا ماشین عبارتی به یا میشا ماشین با بیرونو رفتیم و پارکینگ به رسید اسانسور

 دوم ی طبقه رفتیم نیومد خوشمون چیزی از گشتیم که رو اول ی طبقه. پاساژ تو رفتیم شدیمو پیاده کردو پارک میشا ماشینو رسیدیم

بیاااین هااا بچه:گفت میشا که  

 و بود دکلته لباسش اورد اونم که بدین ویترینو پشت سفید لباس اون که گفت فروشنده به. میرفت که ای مغازه اون سمت رفتیم باهاش

 جذب مشکی ساتن پایین به پاپیون از و میخورد مدلی همون پاپیون یه شکم رو و بود برقشی ریز دوزی سنگ شکم تا که زانو روی تا

کن پرو برو:گفتم بود خوشگل خیییلی. بود  . 

 قشنگ خیییلی. بود محشرررر واااای. دیدمش کرد باز که درو. ببینم بریم گفت دقیقه چند بعد و پررو اتاق تو رفت و من به داد کیفشو

 . بووود

میکنههه لقمت ی علی امیر-رادا  

- شدی خوشگل خییییلی  

- بازنیس؟؟ خیلی این ولی. مرررسی  

کن صبر دقه ی ولی. چرا-من  

میخام لباس این ندارین؟واس سفید کوتاه کت یک اقا ببخشید: گفتم و فروشنده سمت برگشتم  

- کنین صبر دقه یک چرا  

اومد شیییک ی شده دوزی سنگ سفید کت یک با دقه چند بعد و اتاقک یک توی رفت  . 

 بفرمایین-

 ممنون-

میومد بهش واااقعا. بپوشه تا میشا به دادمش  . 

- بردار همینو شدی العاده فوق میشا  . 

 باااشه-

بیرون رفتیم و کرد حساب لباسو پول و درومد میشا. کنه حساب تا پسره به داد برد رادا و رادا به داد و دراورد لباسو  

شماس نوبت بدویین خریدم که من خب-میشا  

دیگه باشین سریع پس-رادا  

بود خانومی یک فروشندش.تو رفتیم و مغازه سمت کشید مارو و پسندید لباسو ی رادا که میکردیم نگاه لباسارو داشتیم  . 

بهم؟ بدین رو صورتیه لباس اون میشه خانوم سالم-رادا  

- صبرکنین چشم  

 روی تا ادامش و داشت هم ریییز بند دو و بود کاری سنگ سینه وسط تا شکم از بودو صورتی لباسه یکی این. اورد لباسرو و رفت

 رادا حرف تالفیه به میشا کردیم نگاه وقتی. کرد پرو رفت رادا و داشت هم صورتی ی میزه ریزه کت یک و میشد افتاده شل زانو

میشهههه دییوونه ببینتت سپند رادا وای:گفت  

بیرون رفتیم دادو پولشو اومد کردو عوض لباساشو رادا و خنده زیر زدیم.)باااااو بمیر-رادا ) 
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موندیییی تو فقط حاال خب-رادا  

- بخررررم چی من خببب  

نه یا میپسندی ببینیم بریم-میشا  

 سمت اون بردمشون کشیدمشونو سریع که جیگررر لباس ی ب افتاد چشمم مغازه یه تو که. گشتن به کردیم شروع افتادیمو راه دوباره

کردی پسند چیزو ی بالخره اخیششش:گفتن دوتاشون که  

 هیییس-

بدین؟ رو مشکیه لباس اون میشه جناب سالم:گفتم و اومدن اوناهم و تو رفتم  

 چشم-

 زانو رو تا که دامنش و میخورد صورتی ناناااز پاپیون یه شکم رو و بود بدنم جذب و دکلته و بود مشکی لباس این اورد لباسو و رفت

 کردم پرروش و پررو اتاق تو رفتم بود جیگر خیییلی. میخورد روش هم ربع سه استین ی جلیقه یک و بود الیه الیه صورت به بود

میشههه دیوونه ببینتت رایان:گفتن باخنده و دیدن و اومدن صداکردم رو میشا و رادا. میومد بهم خیییلی.  

- داره رایان ب ربطی چ. مااار زهر  

 لباسای دراوردمو لباسمو خندیدمو. میاد خوشش رایان ینی. شد اب دلم تو قند حرفشون از. بستم درو و کنار رفتن خندیدنو دوباره

بیرون رفتیم دادمو پولشو بیرونو رفتم پوشیدمو خودمو  . 

بخریم کفش و باال ی طبقه بریم خب-من  . 

 اوکی-

 یک روش که. مشکی. صورتی کفش یک به خورد چشمم که میکردم نگاه کفشارو داشتم. تو رفتیم رسیدیم که مغازه اولین و باال رفتیم

 مخمل مشکی کفش یک هم میشا که کردم حساب برداشتمو همونو که من. بود ست لباسمم با و بود ناز خیلی. داشت مشکی پاپیون

دیگه بردار همینجا از هم تو رادا:گفتم که خرید و گرفت نظرشو   

هاا میشه دیر خونه بریم کنیمو شام بریم تا هشته ساعت  

ببینم صبرکن باشه-رادا  

 پاساژ خود. بیرون رفتیم و کرد حساب و گرفت نظرشو میخورد پایپون و میپیچید مچش دور که صورتی کفش ی کرد نگاه که یکم

 من خوردیمو و اوردن غذامونو. شیشلیک رادا و کباب میشا دادمو سفارش جوجه من رستورانشو رفتیم همین واس داشت رستوران

 باال رفتیم و شدیم اسانسور سوار. خوابگاهش رفت خودشم و خونه برد مارو میشا خونه رفتیم شدیمو ماشین سوار رفتیم کردمو حساب

 رفتم سریع بودم خسته خیییلی چون که من و خونه تو رفتیم سریع کردن سالم بعد کردیمو برخورد دوتا اون رایانو با باال رسیدیم وقتی

برد خوابم سه ی شماره با کردمو عوض لباسامو اتاقمو تو  

 دراوردمو تشک زیر از کردم احساسش تخت تشک زیر که میگشتم دنبالش داشتم بسته چشمای با. شدم بیدار گوشیم صدای با صبح

بله؟ الو:دادم جواب شماره به کردن نگاه بدون  

- اوهوع؟؟؟؟) خانوم سونیا سالم ) 

- شما؟. سالم علیک  

- گیجی؟ که شدی بیدار خواب از اینکه مث  

- هستی؟ کی شما. اقا بزن حرف درست  

 رایانم-
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- اقا؟؟ میکنی مسخره چرا. کامپیوترانم منم  

- شناختی؟. رادمهر رایان هستم رایان.خانوووم سونیاااااا  

( شد گشاد چشام نشیتمو جام سر سیخ  .) 

 هستی؟-

- هستم بله ب ب  

- سالمتی ب خب  

- داشتین؟؟ کاری  

- بریم باید زود صبح فردا که کنین جمع رو وسایلتون امروز. بله  . 

 !!!!کجا؟-

- دیگهههه رامسر.خدااا وااای  

- چیییی؟؟ برای. رامسرررر  

- حسینی استاد درس برای. بابا ای  

- بریم؟ باید فردا.اهان  

 . بله-

- خوب خیله  . 

 خدانگهدارتون-

 خدافظ-

 ساعت نگا. نیس رادا دیدم بیرونو رفتم شدم پا. برممممم نوموخام. مامااااااااااان.بررررررم نمیخام. عنترررررر ی پسره ایشششششش

 خوردمو چای رفتم. چلغووووزش داداش ب میده منو ی شماره میکشمششش رو رادا من.هووووف.12332 ساعت دیدم کردم

 که حییییف ولی کنم کاریش نمیومد دلم. بود خوابیده و بود کرده بالشت زیر سرشو اخییی. رادا اتاق تو رفتم و چیدم رو میزصبحونه

 جاش سر سییخ که سرش تو زدم محکمممم اوردمو باال کشیدمو بودو دستاش وسط که بالشتو سرشو باال رفتم.هاهاهاها. خراااابه ذاتم

کشید جیغ و نشست  . 

- منممممم. چته. هییییییس  

- میکشمتتتتت. منم درد منم زهرمار منم کوفت  

 میگفت و بگیرتم که میکشید جیغ اون میچرخیدیمو مبال روی و مبال دور و خونه دور. بدو من بدو اون. دنبالم افتاد کردو حرکت یهو

میخندیدم فقط منم.واستاااااااا  . 

- کننننن بس توروخدا رادا  

- کنم بس تا واستا  

- رایااان؟؟ ب دادی شمارمو چرا خب  

- دارهههه کارت گفت چهههه من ب  

- بایدشمارموبدی؟ داره کارم بگه هرکی ینی  
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- نیستاااااا هرکس من داداش  

مررررردی سونیا-خنده از بودم مرده دیگه که من زمین رو افتاد شپلققق بهمو خورد واستادم یهو که میدویید دنبالم داشت  . 

- منوووو بکشششش بیا باااااباااااا نه  

 رادا:گفتم شدیمو درد دل خندیدیم بس از اخرشم(هاااا شوخی ب البته)زدیم همو میخورد تا و کنارش افتادم منم و کشید پامو کصافط یهو

بخوریم صبحونه بریم پاشو بسه خره  

- االاااخ چشم  

 که من خب واااای. کنم جمع وسایلمو تا اتاقم تو رفتم و شست ظرفارو رادا خوردیمو صبحونه و اشپزخونه تو رفتیم خندیدیمو دوباره

 به مخاطبینمو تو رفتم برداشتمو گوشیمو. خوووب مجبورم ولی.نمیخاااااااام. رایان به بزنم زنگ باید خدا ای. میریم روزه چند نمیدونم

 بووووق دو. بوووق یک. گرفتم شمارشو سریع. بااااو بزن زنگ گورباباش سونیا. داشتممن استرس واستادم رسید که گودزیال اسم

داد جواب که میکردم قطع داشتم. بووووق هشت.بووووق سه.  

 بله؟-

 سالم-

- ایشش.شده تنگ برات دلم پ ن پ)دارین؟ کاری.سالم ) 

- ؟ رامسر میریم روزه چند بگم میخاستم.بله  

- ای هفته یک  

 چییییی؟؟-

- ای هفته یک ک گفتم  

- باشم؟؟ گودزیال این با هفتههه یک من اخه)اها ) 

- ندارین؟ ای دیگه کار. خب  

- خدانگهدار. نه  

 خدانگهدار-

 گذاشتم بستمشو و گذاشتم توش الزممو لباسای دراوردم تخت زیر از چمدونمو شدمو وبلند عسلی رو انداختم رو گوشی کردمو قطع

میکنه اشپزی داره رادا دیدم بیرونو رفتم که بود1332 ساعتای. در کنار  

- کررردی چه خانوم رادا اوهووووع  

- امادس غذا بچییین میزو عسیسم. خخخخخ  

- چشمممم ب ای  

 خوردن به کردم شروع کردمو پررر بشقاب ی خودم برای. جووووون اخ بود مرغ با پلو زرشک. اورد رو غذا رادا چیدمو میزو

چسبییید بدجوووور. چسبیییید ینی.  . 

- بوووود خوشمزه خیلی ممنوووون رادا  

 . خواااهش-

تورو من و کنی درست منو بیای سه ساعت که کن استراحت برو سونیا:گفت ورادا شستم ظرفارو کردیمو جمع رو سفره  . 
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 اوکی-

برد خوابم کشیدمو دراز اتاقامونو تو رفتیم  

 سونیااااااااااااااااااا-

- بخوابمممم بزار کووووووفت ای  

- هااااا میشه دیرمون پاشوووووو  

- اومدم کن اماده وسایلو برو بابا خب  

- بیای سرییییع  

 باووشه-

 مورد وسایل ی همه دیدم اتاقشو تو رفتم میاد اتاقش تو از صداش دیدم که صداکردم رو رادا و بیرون رفتم شدمو بلند منم بیرونو رفت

بیاد هم میشا میزنم زنگ رادا:گفتم چیده رو نیاز  . 

- بزنگ. اوکی  

میاد گفت کردو قبول اونم. اینجا بیاد گفتم و میشا به زدم زنگ   

 رنگ به صورتی ی سایه یه و چشاش سر رفتم اول خب. کشید دراز اونم کنم درستش تا تخت رو بکشه دراز گفتم و رادا سر رفتم

 سالم بعد و اومد میشا کردمو باز درو رفتم. بود اماده رادا دیگه اومد که در صدای...و کشیدمو مشکی چشم خط زدمو لباسش

خودتیییی؟ خرررره رادا واااای:گفت دید که رو رادا و اتاق تو رفتیم احوالپرسی  

- خوبی؟ توهم خوبم من مرسی. االخ میشا سالم  

- شدم خوب دیدم تورو  

- بوووووق منم  

دنیااااامی که تو-میشا  

 میسیییی-

منو هم رادا و کنم درست تورو بیا سونیا. تمومه کارت که تو رادا خب-میشا  . 

 . اوکی-

 کج فرق هم مث تامون سه هر موهامونو. میکرد درست رو میشا موهای هم رادا کردنمو درست به کرد شروع میشا کشیدمو دراز من

 ی موهامون گالی توی و بودیم کرده فر راستمونو ی شونه رو بودیم ریخته یکمشو بودیمو کرده گلش راستمون سمت بودیمو داده

 بزنه الک رفت رادا و کرد درست موهامو اومد کرد درست که صورتمو. بود لباسش رنگ هم کسی هر پاپیون که بودیم زده پاپیون

بودااااااا شده جیگری بود پوشیده لباسشم وااااای. اومد راداهم. کردم درست که صورتشو. پاهاشو و دست  . 

- شدیییی محشر رادا  

- شدیییی جیگر واااای. ندیدییییییییی خودتو  

- میشا کمک برو بزنم الک دستامو میرم  

 اوکی-

 بوووووودم من این وااااااای. اینه جلو رفتم. شد ناناز یلیخ. زدم صورتی نگین روش زدمو لباسم رنگ ب مشکی الک ی رفتم

 ی رژگونه و ریمل کیلو ی و دودی چشم سایه و بود زده جیگری رژ ی. بودم شده خوشگل خیلی شددددد نمی ؟؟؟؟؟؟باورم.
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 خوشگل خیلی. واموند دهنم دیدم میشارو وقتی رادا اتاق رفتم. شدم جیگرررر دیگه که پوشیدم لباسمو. بودم شده ناز خیلی.جیگری

بوووود شده . 

شدییییی جیگر خییییلی میشا  . 

- بیشتررررر تو واااای  . 

شد دیر بریم پاشین.خخخخ. کنییین بس بابا خب-رادا  . 

بریم اوردم ماشین من-میشا  

 . بریم-

 جلو من شدیمو ماشین سوار فتیمر باهم. بیرون رفتم کردمو سرم قرمزم شال ی کردمو پام ساپورتم ی پوشیدمو مشکی مانتوی ی رفتم

 میومد اهنگش صدای در دم همون از تو رفتیم. بووود شیک چه وااااای. رسیدیم ساعت ی بعد. استاد ی خونه سمت افتاد راه. نشستم

 اهنگ صدای شدیم که خونه وارد(خریدیم تولدش واس چرم ست یک هم میشا و شیک ادکلن یک من راستی)بودن نفر چند حیاطم تو.

اتاق تو ببرم بدین لباساتونو خانوما.: گفت و اومد خانومه ی. بودن پیجیده بهم چون.میرقصیدن کرم مث داشتن همه بود شده کننده کر  

نشستیم داشت دید ور همه به که میز یک دور رفتیم. رفت دادیمو بهش لباسامونو . 

مدلشهههه چ دیگه اینجا وااااای-من  

وحشششش باغ-میشا  

حیووناشیم؟؟ ماهم-رادا  

توهم رفت اخمام شاهین صدای با که زیرخنده زدیم  

- شدییی خوشگل چه سونیا واااای. خانوما سالم  

- داره؟؟ ربطی شما به  

- دیگههههه نکن اذیت امشبو ی  

- باشم راحت بزارین رو امشب ی لطفا.هووووف  

- عزییییز اخه ... 

- خانوما؟؟ با دارین کاری  

 یک. بووود شده خوشگل چه که وااااای. دارن اخم کیلو یک و اومدن سپند و امیرعلی با دیدیم که سمتش برگشتیم همه رایان صدای با

 عسل چقدر که وااای. داشت قرمز پاپیون ی و مشکی های کتونی و باال بود داده موهاشم و مشکی جذب شلوار و مشکی جذب تیشرت

هوووف(بمیییر سونیا میگی چی.)بوووود شده  

میرفتم داشتم دیگه نه-شاهین  

سریعتر-رایان  

نشستن ما کنار تا سه اون و رفت شاهین . 

سالم-رادا و میشا و من  

علیک-سپند و امیرعلی و رایان  

ممنون ندارن میل خانوما.: گفت اقاهه به رو و گرفت دستمو رایان که بردارم منم خواستم برداشتن پسرا که اوردن شربت برامون  . 

شماس؟ دست ما میل ندارن؟مگه میل خانوما چیو چی:گفتم رفت مرده وقتی  
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بخورین؟؟؟ ب*ا*ر*ش میخاستین-سپند  

چیییییی؟؟؟شراااااب؟؟؟-رادا  

ب*ا*ر*ش بله-امیرعلی  

گفتین شد خوب. هیییییع-میشا  

بخورین؟؟ میخاین شما چرا پس:گفتم بیرونو کشیدم رایان دست از دستمو  

خرررر ی پسره)نمیشیم مست چیزا این به ما.هه-رایان ) 

رسوند رایان به خودشو و شد رد کنارم از جت مث یکی یهو که وسط به دادم نگامو  

- سالااااام جوووونم رایان  

ایششششششششششش. بود شده میمون شبیه بود وجب یک که لباسشم بود غلیظ آرایشش خیییلی. شدس فالن روژان این که دیدم  

سالم علیک-رایان  

برقصییییم پاشو جونم رایان:گفت روژان که اونور داد روشو کردو باز دورش از رو روژان دستای  

سالم علیک:گفت برخوردچون رادا غیرت ب کنم فکر  

سالم:روژان  

دیگهههه پاشو:گفت و رایان سمت برگردوند روشو تند  

توروخدااا کن ولم روژان-رایان  

- پاشوووو تولوخودااا. عسیسمممم  

 ی موقه همون.کنمممم خفش میخاست دلم میمردمممممممم داشتم ینی. رقصیدن به کردن شروع. وسط بردش و کشید رایانو زور به

میدین؟ افتخار خانوم. سالم:گفت و اومد پسره  

 برقصم برم من نمیشد باورشون هه.بود شده تا بیست. چهارتا اون چشای که دیدم وسط رفتم باهاش شدمو بلند ؟ولی کی لج به نمیدونم

 لذت بود حساس روم اینکه از. میکنه من نگاه داره بیرونو زده گردنش رگ رایان دیدم برگردوندم سرمو دقه ی که میرقصیدیم داشتیم.

 بغل تو دیدم کردم نگا. کرد فرق لباسش رنگ دیدم که برگشتم و زدم دیگه چرخ یک. پسره به تر نزدیک رفتم زدمو چرخ ی. میبردم

  رایانم

ص*ق**ر به کردیم شروع و شونش رو گذاشتم دستمو منم کردو حلقه دستم تو دستشم یک و کرد سفت احساسات ابراز دستشو . 

میگذشت؟ خوش-رایان  

- خالی شما جای  

- ما جای به دوستان  

- هستن شما جای به دوستان  

- دوستانم جای من که حاظر درحال  

- برقصی پسری با نبینم دیگه(:گفت و درومد جونم که داد کمرم به فشار یک) اومدین زوری خب  

- دختری؟ شما االن دوما چه شما ب اوال  
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-  میدونی خودت ببینمت. میرقصی پسری با نبینم(:گفت که نگفتم هیچی)بدم؟ نشونت ربطشو اوندفه مث میخای دوما دارم فرق من اوال

بدمیبینی که  

 داره امیرعلی با میشا و سپند با رادا دیدم کردم نگا. نیستن دیدم که میزمون سمت رفتیم توهم اخمای با. شد تموم اهنگ چرخیدمو

 رو کیک دادیمو کادوهامونو هم شب اخر و نخوردم تکون شب اخر تا دیگه و اومدن اوناهم. آسموناس تو میشا االن. اوهوع. میرقصه

خونه رفتیم.خوردیمو شام بعدشم خوردیمو و برید . 

ما پیش امشب بیا میشا-من  

مااااا پیش بیا. میشا میگه راس-رادا  

ندارم لباس فردا واس دیگه نه-رادا  

یکیه سایزمون خو بردار من لباسای از-من  . 

خدااااا تورو میشا-رادا  

میام نکنین گریه دخترانم باشه.هوووف-میشا  

برییییم.هوراااااااا-رادا و من  

 تو که هم رادا و دادم لباس بهش و رفت میشا بعدش پوشیدمو لباس بیرونو اومدم حمومو رفتم من اول شدیمو خونه وارد و باال رفتیم

 بریم پاشین پاسور بسه ها بچه:گفت رادا که میکردیم مجاز غیر بازی و نشستیم میشا و رادا با بیرونو رفتیم.دیگه رفت خودش اتاق

 برقصیم

بریم اوکی-من  

زدم کردمو روشن رو TV رفتم pmc  و رقصیدن به کردیم شروع کردمو زیاد صداشو میکرد پخش رو ریحانا اهنگای از یکی داشت

 شدت از صبح5ساعتای اخرشم و میزدیم بهم رو مبل کوسنای.خخخخخ. بازی کوسن به شد کشیده رقصمون اخرشم و صدا سرو

 راه داره کی پس. کنارمن که میشا و رادا دیدم که کردم باز چشامو یکی رفتن راه احساس با. خوابیدیم زمین رو هال تو خستگی

 رادا بود بدبختی هر با یواش فقط. واااااای. دارن نقاب و پسرن دوتا دیدم کردم بلند سرمو یواااش. میمردم داشتم ترس شدت میره؟؟؟از

 دزدا که هال اونور به اشاره که میکردن نگام خمار چشای با اونام. باشن ساکت باید که کردم متوجهشون کردمو بیدار رو میشا و

 یواااش یواش. کردن قبول لرز و ترس با اونام. بیارم رو رایان میرم یوااش منم نکنن شک باشین اینجا شما ها بچه گفتم و کردم بودن

 یک بعد که زنگ رو گذاشتم دستمو رسوندمو اونا واحد به خودمو. بیرون رفتم کردمو بازش یوااااش رسوندمو در ب خودمو و رفتم

 دستمو که کنه باز دهنشو اومد هنوز. بیرون اومد هراسون( شلوارداشتااا البته)لباس وبدون باز نیمه چشای با رایان و شد باز در دقه

ترس شدت از ریخت اشکام بستمو یواش رو در.  بغلش تو پریدم اصل در. خونش تو پریدم دهنشو رو گذاشتم  

سونیا؟؟؟ شده چی-رایان  

- دزد.دز.دز.د.د  

- میگی؟؟؟ چی  

- خونمووون اومده دزد  

 بروبابا-

- اومده دزد بروبابا؟؟؟میگم چیو چی  

بیاین سپند.امیرعلی-رایان  

کرد هم تو اخماشو کرد نگام که رایان. پایین انداختن سرشونو افتاد بهم نگاشون وقتی اومدن اونا  

راداومیشااااا کن ول اینارو.شدممم بدبخت.رفتتتتتت آبروم واااااااااای  
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کردن سکته میشا و رادا حتما. وااای-من  

اینجاااااس؟؟، میشاهم-امیرعلی  

 اوهوم-

بکنین کاری بک تندباشین وااااای-امیرعلی  

تان؟؟ چند-رایان  

 دوتا-

بریم.نیس چیزی پس-سپند  

بعد پلیس به بزن زنگ.صبرکن-رایان  

 کمدم از اخری اتاق تو برو بیای تو نمیخاد:گفت که برم خاستم رفت کردو ول منو رایان. بیرون رفتن بعدش و پلیس به زد زنگ سپند

بپوش بردار لباس ی  

 غیرتی فکر به تو خطرن تو دوستات بمیییییر سونیا.شد؟؟؟نههههه غیرتی ینی شد،،،؟؟؟؟؟وااای چی. رفتن و بست رو در

 برداشتمو لباساشو از یکی سریع نکردمو نگاه بیشتر.بود سفید آبی اتاقش. باحال چه وااای.: گفت که اتاقی تو رفتم شدنی؟؟سریع

 سپند دیدم و خونه تو رفتم منم پلیس آژیر صدای با. وای وای وای خخخخخ.منهههههههه از بدتر که دوتا اون وضع وااای. پوشیدم

 فداش الهی.بود شده زخم پیشونیش ی گوشه.اتاقتون تو برین گفت دخترا به هم رایان رو دیگه یکی امیرعلی و داره یکیشونو

اتاقت تو برو:گفت که سمتش رفتم.شممممم  

دیدم دوتارو اون و رادا اتاق تو رفتم سریع . 

میکنمممم سکته سونیادارم وای-میشا  

کردین؟ لباساتون ب نگاه یک کنین ول اینارو-من  

مختلف رنگای با بودیم پوشیده هم مث هممون  

شدیییم بدبخت. واااااای. هییییییع-رادا  

هییییییییع.واااااای.واااااااااای-میشا  

نیس؟ رایان لباس این-رادا  

بپوشم گفت خودش چرا-من  

چرا؟،، اونوقت-گفت شیطنت با میشا  

بووود خراب لباسام خیلی چون خب.منحرررفا-من  

گفت؟؟ بهت رایان چرا-رادا  

نمیدونم خب-من  

واااای وای وای-میشا  

کنین عوض لباس تندباشین.مرض.درد.کوفت-من  

بودن اینجا تنها تا سه اون و بود برده اونارو پلیس. بیرون رفتم و انداختم هم شال یک پوشیدمو شلوار و مانتو یک اتاقمو تو رفتم  

بده خیلی که اینحوری بکنن حالتون به فکری یک باید. دادم خبر اینا مامان به-رایان   

فهمیده؟؟ منم بابای حتما خدا وای-من  
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خوبم کردم مطمنش منم که. نه یا خوبه حالم ببینه میخاست بابا و دادم جواب باباس دیدم خورد زنگ گوشیم موقه همون . 

دیگه میریم ما-رایان  

- کمکتون بابت ممنون  

- رایانهههه؟؟؟ این.اوهوووع)بود وظیفه ) 

خوابیدیم دوباره گرفتیم ماهم و بیرون رفتن  

 رو افتاد که اونور کردم پرت پاشو شدمممممم خفه اههههه.شکممه روی میشا پای که دیدم کردم باز چشامو خفگی احساس با صبح

میسوووزه امیرعلی حال به دلم میشا:گفتم و خنده زیر زدم.شد بیدار خودشم شدن پرت شدت از. شد بیدار اونم و رادا شکم  

داره امیرعلی ب ربطی میگی؟؟چه چی سرصبحی-میشا  

- دیگهههه میده طالقت بندازی جفتک بس از خب  

بشه؟؟ شوهرم امیرعلی معلوم کجا از.مرگتوووونه چه.ساعته58 حناق ای:گفت میشا که میکرد همراهیم هم رادا و زیرخنده زدم  

میرقصید باهات دیشب که اونجا از-رادا  

باتو میرقصیدوسپندهم سونیا با هم رایان پس-میشا  

داشت فرق اون-من  

برقصیم که اومد موندم تنها من دید سپند-رادا  

رقصیدین اینه مهم نداره فرقی هییییچ-میشا  

بخوریم صبحونه بریم پاشین کنین بس بابا خب-من . 

شیرااااز بریم بود قرار امروز وااااای-میشا  

رامسررر بریم قراربود وااااای- من  

بابلسررررر واااای-رادا  

گفتیم باهم کردیمو ساعت نگاه کردیمو هم نگاه  

 چهااااااااااار-

بله؟:گفت الودی خواب باصدای بوق چند بعد.رایان به زدم زنگ برداشتمو گوشیمو. اتاقامون تو رفتیم بالشتامون با شدیمو بلند سریع  

- رامسر؟؟ بریم نمیخاستیم مگه رایان اقا.سالم  

- این؟، آماده شما االن.کردممم فراموش کال. واااااای  

- امادم اره من؟؟اره  

- بریم که باشین اماده دیگه دوساعت واس پس خب  

 باشه-

 داره میشا دیدم بیرون رفتم شوووو اماده برو سونیا بابا چرااا؟؟ای بریم؟؟؟؟اخه یهویی اینجوریه؟؟همینجوری چرا پسره این.کرد قطع

میری؟؟ کجا:گفتم میره  

- شیراز میریم دیگه دوساعت گفت امیرعلی  
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باشممم اماده دیگه دوساعت گفت سپند سونیا وای-رادا  

باشم اماده دیگه دوساعت گفت هم رایان-من  

خدافظ دیگه میرم من-میشا  

خدافظ-رادا و من  

 خوشگل چه به بیرون اومدم ساییدم خودمو که کااامل ساعت یک بعد و حموم رفتم. شیم اماده که رفتیم هم رادا منو و رفت

 نقره چشم خط یک پوشیدمو یشمی کتونی و آبی شال یک و آسمونی آبی جین شلوار یک با ربع سه آستین یشمی مانتوی یک.شدمممم

 هم رادا دیدم. بیرون رفتم و برداشتم گوشیمو و چمدون و گرفتم دوش باعطرمم و زدم ریملم کیلو یه زدمو گلبهی رژ ی کشیدمو ای

 . امادس

- بیارن پیتزا بزن زنگ رادا  

 اوکی-

بود رایان خورد زنگ گوشیم موقه همون خوردیمو پیتزاهارو اوردن دقه ده بعد و زد زنگ  . 

 بله؟-

- منتظرم پایین بیا  

 بود اومده هم سپند و پایین رفتیم رادا با.میکنههههه زیادی غلطای شیطونه خب ولی.نرررررم میگه شیطونه.نفهمم ی پسره کرد قطع

باش خودت مواظب. نکنی شیطونی:گفتم کردمو بغل رو رادا منم ماشین تو نشست و کرد خدافظی رادا و سپند با رایان. کردمو سالم.  

- عزیزم باش خودت مواظب.نکنیاااا عاشق داداشمو  

 هم قشنگ مناظر از بود گفته استاد چون بود مناظر به هواسم کامال. افتاد راه رایان نشستمو جلو.شدیم ماشینا سوار خندیدیمو باهم

 خب..میاااد؟؟ دلت سونیا.بخوووری کوفت)بده چای لیوان ی:گفت رایان که بود گذشته ساعت یک تقریبا.بگیریم عکس

بخورم؟؟ میتونم نظرت ب:گفت که دادم بهش ریختمو چای لیوان ی(کوووفت.نههه  

 چالقی؟؟-

- میکنمااا رانندگی شدی؟؟دارم پررو باز  

- کنم؟؟ چیکار من خب. هوووف  

- بده بهم وخودت دهنم بزار رو قند  

- نکن چی؟؟تعارف دیگه  

- همین دیگه نه  

 پررووووو-

- نکن اذیت دیگه بده  

 انگار. شدم جووووری ی اخه. عقب کشیدم دستمو تند. خورد انگشتام به لباش که دهنش تو گذاشتم رو قند. سوخت حالش به دلم اخیییی

 خاستم که دوباره. خورد اونم و گرفتم لبش به رو چای لیوان. میکرد رانندگی داشت پلیدی لبخند با چون شد متوجه.کنن وصل برق بهم

 رایان که نشستم سرجام ادم مث دادمو بهش چایشم ی بقیه کشیدمو دستمو. شدم دااااغ که کشید انگشتام به زبونشو دهنش بزارم قند

از ترکی اهنگ یک. کرد روشن رو اهنگ  Ezo  جنگل دل تو میرفت که رسیدیم جایی ی که مناظر به دادم هواسمو.بود ناز خیلی. بود

واستا رایان واستا رایان:گفتم سریع  

- شده؟؟ چی  
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- راهه تو رفت اونم.راهه این تو برو  

- مگه؟ چیه خب  

- بگیرم عکس میخام بگیرین؟؟خب عکس مناظر از استادنگفت مگه  

 اها-

 اب تو بودن رفته عشق اردکای این با و بود شده درست قلب شکل به سبزه با دریاچه یک دور پایینش که بود جایی یه شدیم که وارد

اوالالاااااا.بودن زوجا هم فقط. . 

 یک. پایین رفتم گرفتمو کاملش نمای از عکس یک اول. بود دریاچه پایینش که بلندی اون سمت رفتیم و کرد پارک رو ماشین رایان

بگیریم عکس اینجا واستا رایان اقا:گفتم که وسطا رسیدیم رفتیییم و زدن پا به کردیم شروع شدیمو سوارش کردیمو کرایه اردک  

- باش راحت پس باشیم باهم ترم یک میخایم.رایان بگو  

- باشه اها  

 عکس یک شد و دوربین سمت برگشت هم رایان. بگیرم عکس تا کنه نگا گفتم رایان به و دور بردم دوربینمو.کرررردم تعجب واقعا

خخخخخخ.سلفیییی . 

- بگیری تو میشه تره دراز دستات تو رایان   

- بگیرم من بده خب ولی.نیسم که دراز دست.خخخخخخ  

 بشین تو میشم بلند من رایان-گفتم که. گرفتیم هم دیگه چندتا.سلفیییییی عکس.چیک. زدیمو لبخند و دور برد رو دوربین و بهش دادم

میگیرم باال از جلوت میام  

 اوکی-

 و گرررم جای ی تو رفتم جاش به ولی آب تو میرفتم سر با داشتم که شد چی نمیدونم یهو که باال بردم دوربینو کردم رو کار همون

 عکس خیر از نشستمو جام سر رفتم کردمو جور و جمع خودمو سریع.خدااااا وااااای.رایانم بغل تو دیدم کردم باز که چشامو. نرم

 تمش یه سمتم برگشت هنو.رایاااان گفتم و آب تو بردم دستمو یواااش برگردیم اینجوری حیفه دیدم که برمیگشتیم داشتیم. گذشتم سلفی

 من. صورتم تو ریخت اب پرررر مشت یه و شد فعال راداراش یهو. بود کرده هنگ بدبخت. زیرخنده زدم صورتشو تو ریختم آب

میکردم جیغ جیغ فقط شدمو تسلیم اخرشم میریخت اون میریختمو  

خوووو درمیوفتی خودت از بزرگتر با چرا جوجه-رایان  

میده حااال اخه-گفتم و زیدخنده زدم  

میکشههههه جنون به منو گونش روی چال دوتا. میخنده خوشگل جه.زدن پا کردیم شروع دوباره خندیدو هم رایان  

 دقه چند بعد نشستم کردمو عوض شالمو سریع بود شده خیییس شالم چون من ماشینو سمت رفتیم شدیمو پیاده خشکی به رسیدیم وقتی

 دوتا پام جلو ظرف تو از ساعت یک بعد.رامسرررررر سمت افتادیم راه و شد سوار.خخخخخ.کرده عوض لباسشو دیدم اومد هم رایان

خوردم نخوری بخور رایان:گفتم و داشبورد رو گذاشتم کردمو تیکه تیکه و کندم پوست و دراوردم کیوی و سیب و پرتقال  

 با که میبرد خوابم داشت کم کم دیگه. میخورد هم رایان و خوردم برداشتم پرتقال تیکه یه. کرد دیوونم هاش گونه چال بازم و خندید

 داشت نگه ویال یه جلوی رایان ساعت نیم بعد شدیم که رامسر وارد بود12332ساعت. کشیدم هم خمیازه ی کشیدمو بدنمو رامسر دیدن

کیه؟؟؟ ویال این:گفتم  

- کنه اجاره گفتم دوستمو  

 اها-
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 ورودی در دم رفتم ویال سمت به برداشتمو وسایلمو شدیم پیاده و کرد پارک ماشینو تو رفتیم و کرد باز رو در پیرمرده یه که زد بوق

واستاد جلوم و اومد پررر دستای با. بیاد رایان تا واستادم  . 

- دربیار کلیده ی پشتیم جیب تو سونیا  

 منننن؟؟؟-

- درارم میخاستم اگه و بود جذب شلوارش اخه)عمم نه ..) 

 با میکنم چیکار نمیفهمم شه خورد عصابم که اونجایی از. درمیومد مگه کزدم هرکار تو بردم انگشتمو دو جیبشو سمت بردم دستمو

شدممممم موفق:گفتم و دراوردم جیبشو تو کردم دیگش دست با چسبیدمو باسنشو دست یک . 

 نمیگفتم که بود باز دستام اگه:گفت که جلوش گرفتم رو کلید پایینو انداختم سرمو کردم چیکار فهمیدم وقتی. شده قرمزززز رایان دیدم

روش بمونه انگشتات رد ماه ی تا کنم فکر. کردی نابودش ماتحتمو که دراری تو  

 وسایل بدون بیرون اومد وقتی و اتاقی ی تو رفت و تو رفت رایان کردمو باز رو در سریع.شدممممم آب.مردمممممممممم خجالت از

 .اومد

- منه؟ اتاق کدوم  

- رفتم من که اتاقی روییه روبه اتاق همین  

 اوکی-

برد خوابم جت سرعت با تختشو رو رفتم کردمو عوض لباسامو گذاشتمو وسایلمو رفتم   

خخخخ.بود9ساعت. شدم بیدار زود صبح شب اون فردای  

سفید شال و سفید شلوار و آبی تونیک یک رفتم  

 گشتم جارو همه که ساعت یک بعد. بود مدرن و شیک خیلی. بود ناز نقلی ویالی یک انداختم خونه به نگاه یک. بیرون رفتم پوشیدمو

 اتاق تو رفتم یوااااش و زد سرم به فکری یک..خودشهههه.کنمممم چیکار نمیشههه بیدار که هم رایان این خدا ای. رفت سر حوصلم

 بردارم چشم ازش نمیتونستم اصن. بود اورده کمرش روی تا مالفه و نداشت لباس ادب بی ولی خوابیدهههه ناز چه عخیییی و رایان

 گرفتمو موهامو از ذره یک بود بلند و میرسید باسنم پایین تا موهام چون..خخخخ.بود بیلدینگیا بادی ازین.بود جیگر هیکلش خیییلی

 به ازموهامو ذره یه اون.خخخخخ.نریزم کرم نمیتونم بده اتم خب ولی بردارم چشم ازش نمیتونستم اصن خدا وای. نزدیکش رفتم

 بلند خندم صدای تا بودم گرفته دهنمو محکم دستم با. مالید دماغشو و شد باز طاق خوردو تکون ی. کشیدم دماغش

 چشای با. روش افتادم و کشید دستمو که زیرخنده زدم بلند کرد باز ذره ی چشاشو که زدم دماغش به موهامو دوباره.خخخخخخ.نشه

میکردم نگاش شده گشاد  

- اره؟، میکنی اذیت منو که  

داشت اخم ولی میخندید چشاش  . 

- کنم ک ک اذیتت ا ا نمیخاستم من م م  

- کردی؟؟ اونجوری چرا نمیخاستی؟؟پس  

- بود رررفته سرم س س حوصلم ح ح خب خ خ خ  

- کنی اونجوری نبینم دوباره  

- میشه؟؟؟ چی بکنم اگه  

اینجوریه تنبیهش کنی هرکاری باشه یادت پس  
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- میکنی بیجا خیلی تو  

- بری میتونی. میکنم تایین من رو باجاش یا بیجا  

 بوسید منو رایان ینی وااای. بود شیرینی حس خیلی.میزدم نفس نفس. دادم تکیه در به بستمو رو در. اتاقم تو پریدم شدمو بلند سریع

 ولم اه..بدونی؟ که نمیخااای یا نمیدونی..هان؟نمیدونم نیستی عصبی االن ؟؟چرا شدی دیوونه سونیا وای. بود تر شیرین عسل از..

 نگو دروغ خودت به.. نیستم خوشحالی؟خوشحال االن چرا پس...چی؟میکشتمششششش میکرد کارو این شاهین االن اگه..کن

 دراز روش و تخت سمت رفتم. کن ولم وجدان اه.. ندونی که میخای ولی میدونی.. چرا نمیدونم ولی خوشحالم اره خب...خوشحالی.

 واااای. لبم رو اومد لبخند ی بود احساسات ابراز داشتنیه دوست طعم هنوز کشیدم لبم رو زبونمو.کردم فکر پیش دقه چند به کشیدمو

 خجالت ازش. میخوره صبحانه داره رایان دیدم که اشپزخونه تو رفتم. بیرون رفتم شدمو بلند.خخخخخخ.بکشششش خجالت سونیا

 شست ظرفشو و شد تموم غذاش رایان. خوردن به کردم شروع و رایان رو روبه نشستم و دراوردم رو پنیر یخچال از رفتم. میکشیدم

 نگاه فوتبال داشت رایان. توهال رفتم شستمو ظرفمو بعدشم و خوردن به کردم شروع راااحت. شدم راحت اخیششش. بیرون رفت و

داد جواب بوق دو بعد. زدم رادا به زنگ ی برداشتمو گوشیمو اتاقمو تو رفتم. میکرد  

- چلغوووووز رادا سالاااااام  

- االاااااخ سونی سالااااااام  

- میوفتم سونی وسایل یاد سونیییی نگو بیشووووور  . 

- مردم خدا وای.خخخخهههه  . 

- چخبرا؟؟.درد  

- کجایی؟. سالاامتی  

- کجایین؟؟ شما. رایان دوست ویالی  

- سپند دوست ی خونه  . 

- میگذرهههههه؟ خوش.اها  

- نکشتی؟ داداشمو هنوز چی تو. عاااااره  

- داره جون تا دویست میبینم من که اینی نه  

- باشههههه زنده سااال هزااااااار انشاهللا  

- شدم دیوونه خدا وای. میکرد اذیتم نبودنش فکر چون گفتم دلم ته از واقعا)انشاهللا ) 

- خوبه؟ داداشم  

 . اره-

- هنوز؟ بگیرین عکس نرفتین جایی  

- گرفتیم عکس رفتیم بود جایی ی راه تو ولی نه  . 

- باااای دیگه برم من سونیاا(گفت که کرد صداش ازونور صدای ی) گرفتیم عکس فقط راه تو ماهم  

- گلم باااای  

اومدممم بلهههه:گفتم و بیرون رفتم رایان صدای با که حرفا همین بازم زدمو میشا به زنگ ی کردمو قطع  

- بود نشسته مبل رو که سمتش رفتم  
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- ده جواهر بریم شو اماده برو  

- دههههه؟؟؟ جواهر  

 اره-

- اونجا واس میمیرم من.هورااااااااا  

- دیگه برو باش تند خب  

 اوکی-

 کتونی و مشکی جین یک و روش هم مشکی کت یک پوشیدمو سفید بافت یک. بود سرد هوا بودیم زمستون نزدیک چون اتاقمو رفتم

بیرون رفتم برداشتمو گوشیمو بستمو مشکیمم سفید چرم دسبند. مشکی شال ی و سفید  . 

ای؟بریم؟ اماده-رایان  

- بریم. اره  

 کوله ی رایان. بودیم کرده ست خخخخ. سفید کتونی و مشکی شلوار یک با بود تنش سفید مشکی چهارخونه مردونه پیرهن یک رایان

 اسمش فهمیدم که آقاهه اون کردو روشن ماشینو. شد سوار اونم شدمو سوار و عقب گذاشت کولشو رسیدیم که ماشین به. داشت هم

 خییییلی. بود درخت پررر دورمون و بود ها کوه وسط که شد جاده یک وارد ساعت نیم بعد.بیرون رفتیم ما کردو باز رو در حیدره

بود باحال  . 

رایان-من  

 بله-

- نمیگی؟ نه بخام چیزی ی  

- باشه چی تا   

کنی؟ باز ماشیمو سقف میشه  

 نه-

- چرااااا؟؟؟.عععع  

- میخوری سرما  

- کننن باز لطفا.نمیخورمممم سرما نه  

- باشه.هوووووف  

 عاااااااااشقتم-

 مطمنی؟؟؟-

 چی؟-

- عاشقمی؟ مطمنی  

-  اره.دارم دوسش فقط نیسم که عاشقش خب..نیسی عاشقش االن که نه)میکشم خودمو خودم شم تو عاشق روزی ی اگه من ایششششش

خر منم میگی راس توکه ) 

- بابا؟؟؟ نه  
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- بابا زن  

- نمییییخام.میاوردمممممم کم جلوش که بود نفر اولین این)بابا رفت دادیم طالقش ) 

- ؟ کی.ععععع  

- نی گل وقت  

- نبودم داشتم کار من موقه اون اها  

- نیاریااا کم وقت ی.اها  

- نووووچ. کم ولی میارم زیاد نخور غصه نه  

داشت صفایی چه که وااااای. کرد باز سقفو چون نگفتم چیزی دیگه  . 

- اوردی؟ دوربینو رایان  

- کولمه تو اره  

کجاشه؟ دوربین:گفتم برداشتمو کولشو شدم خم  

- نپرسیااااا اجازه وقت ی  

- کجاشه؟. نپرسیدم االنم خب  

- بغلی جیب تو.هوووووف  

صندلی رو رفتم دراوردمو کفشامو نداشت پلیس اینجاها چون سرجاشو گذاشتم کولشو دراوردمو دوربینو  

- میوفتییییی بشین دیوونه  

- نباشششش ضدحال توروخدا رایان . 

- میوفتیییی میگم. دختر چیه حال ضد  

- بگیرمممممم فیلم بزار. نمیووووفتم  

- باش سریع  

 اوکی-

گرفتن فیلم کردم شروع کردمو روشن دوربینو واستاده همونجور  . 

-  درسمون واس داریم( گرفتم بود هم تو اخماش که رایان به رو دوربینو)اخموخان این و من و هستش ده جواهر ی جاده اینجا.سالاااام

 اینجا. نمیشه حالیش چیزا این نداره احساسات اخموخان این خوشگلهههه؟ولی چه میبین(مناظر سمت برگردوندم دوباره)اونجاااا میریم

 ی که نداد جواب کردم تکرار سوالمو دوباره نمیده جواب دیدم سمتش برگردوندم دوربینو)خان اخمو نه مگه. خوبههههه هوا خییییلی

خوبه هواش خیییلی اینجا. اره اره.ااااخخخخ(گفت که شونش به زدم لگد  . 

 پوزخند رایان) نشه تنگ برام دلتون. میکنم قطع دیگه خب.خودمم اینم(گفتم و خودم سمت دوربینو برگردوندم) خان اخمو افرین-من

دارم دوستوووون(درد ای... زد  

رایان که نشستم کردمو قطع رو فیلم  

چییییییی؟؟؟؟: گفتم باز دهن با.شدددددد گشاد چشااااام  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

- شدی؟ راحت باال اون رفتی اینه منظورم منحرف  

- میگی؟؟ اونجوری چرا خوب ادب بی  

 خخخخخخخخ-

- محمد واله محمد اله صلی الهم  

فرستادی؟ صلوات چرا:گفت باتعجب  

- خخخخخخخ.مننننن بخورم هاشو چاله جووونم ای زیرخنده زد بلند)خندیدی بالخره چون .) 

 شده پیاده که رایان دست شدمو پیاده سریع.برااااااااش میمردم ینی. بوووووووود قشنگ چقدر که وااااای. ده جواهر به رسیدیم بالخره

آبشار سمت کشیدمش و گرفتم رو میکرد نگاه اطرافو داشت و بود  

- یواااااااش سونیا چیکارمیکنییییی  

- بااااااااش تند توروخدا رایان  

آبشار کنار رفتیم هم دست تو دست و کرد تند قدماشو اونم  . 

-  از شدمو خم زدمو کمرم به دیگمم دست گرفتمو سنگه ب دستمو ی آبشار کنار رفتم و بهش دادم دوربینو) بگیر عکس ازم بیا رایان

 کردم غنچه لبامم کردمو ای گربه چشامو گرفتمو شالمو ی لبه دادمو تکیه میله به که بود این دیگمم ژست ی. کردم دوربین نگاه بغل

بگیریم هم دوتایی باید واستا رایان.: گفتم. بهم داد دوربینو و گرفت عکسو سریع ولی. شد جوری ی رایان کردم احساس دقه ی.  . 

- باش تند. هوووووف  

سلفیییی.چیییییک و دور برد دوربینو. بود تر بلند دستاش چون رایان دادم دوربینو دادیمو تکیه میله به رایان با  

گرفتیم هم دیگه مدل چند تو . 

کشیدن به کنیم شروع میارم وسایلو اخر اون بریم بیا هست کلبه ی ابشار باالی ببین-رایان  

- برو. اوکی  

 کرمی ببین:گفت و رنگ بستع چند با و من سمت اومد و کرد تنظیم رو بوم. اومد وسایل با دقیقه چند بعد و بود گفته که اونجایی رفتم

سفید با آبی بعدشم و سفید با مشکی بعدشم. کن قاطی رو مشکی با  . 

باشه-من  . 

شد تموم رنگا کار ساعت نیم بعد کشیدن به کرد شروع هم رایان و رنگا سر رفتم من  

- کردم رو گفتی که کارایی رایان  

- میام االن منم کن کامل رنگشو زدمو که طرحی این بیا. اوکی  . 

 باشه-

 بعد که بود رنگا سر هم رایان و کردن رنگ به کردم شروع.بووووووود شده محشر.بووود کشیده رو آبشاروکلبه نمای قشنگ خییییلی

نخوردییییم ناهارم اووووه.5 ساعت دیدم کردم ساعتم نگا. شد تموم بالخره دوساعت بعد. کشیدن به کردین شروع باهم و اومد دقه چند  

- شد خشگل خیییییلی دوما نکردیم ناهار اوال رایان  

- بشع زشت که نمیشههههه من کار دوما میخوریم چیزی ی میریم اوال  

- بگیییییر سقفو  
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 دارمششششش-

شده؟؟ چیزی:گفتم تعجب و اخم با سمتشونو برگشتم. خنده از میترکن دارن سرم پشت نفر دو دیدم که برگردوندم رومو  

 زبونشو که شکلک یه دیدم کردم نگاه لباسمو پشت چیییییی؟؟برگشتم.)کرده نقاشی رو پشتتون یکی خانوم.خخخخخ-دخترا از یکی

میخارونه گردنشو و میکنه آسمون نگا داره دیدم کردم نگاش.میکشمتتتتتتتتتتتت. رایان میکشمت. دراورده  ) 

- حقشه.بچم چسبید سقف به)رایاااااااااااااااااااااااااااان ) 

 بلهههههعع-

 میکشمتتتتتتتتتتتتتتت-

 که انداختم چنگ لباسش به سریع رنگو تو زدم دستمو اخر در که میچرخیدیم رنگا دور بدو اون و بدو من. رفت در که دنبالش افتادم

شد رنگی  .  

- کشتمتتتتتت سونیا  

 . مساوی1-1-

- برات دارم  

- باااااش داشته  

نبینه پشتمو کسی که بهش دادم تکیه و ماشین به رسوندم خودمو جت مث. ماشین سمت رفتیم کردیمو جمع وسایلو . 

- دیگهههههه کن باز درارو رایان  

 نشستم سریع.کرد باز درارو سمتمو اومد اروووم. میرفت راه الکپشت مث دراره حرصمو اینکه واس حاال میره راه جت مث همیشه

اومد رایان دقه چند بعد دیدم که.  

- بودی؟؟؟ کجا  

- باال انداخت ابروهاشو)کردم عوض لباسمو رفتم ) 

- بدیییییی خییییییلی  

- خخخخخخخخ. میدونم  

- رایاااااان گشنمه من.کووووفت  

- کن صبر  . 

بخوریم دربیار:گفت پامو رو انداخت پالستیکو. اومد پالستیک یک با دقیقه چند بعد بیرونو رفت  

 خوردم همشوووو که بود گشنم اینقدر. کردم باز خودم واس هم یکی و اون به دادم کردم باز یکی. آبمیوس و کیک دیدم که کردم باز

برد خوابم و شد سنگین چشام کم کم که بود بیرون به نگام. افتادیم راه و خورد همشو هم رایان.  

- پاشووووووووووو سونیا  

- دیگههههههع بخوابم بزار  

نشستم سرجام سیخ که. داد تکونم بدجووور یکی یهو  

- شدمممممممم بیدار بابا اه  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

- بریم باش تند خب  

ویال تو رفتیم برداشتمو گوشیمو  

 مشکی شال و مشکی ورزشی شلوار و قرمز تونیک یک. دراومدم ساعت نیم بعد و حموم رفتم و اتاقم تو رفتم. بود هشت ساعت

 شلوار و قرمز رکابی یک. بووووود شده خوشگل چقدر که واااااای.بود نشسته مبل روی رایان. بیرون رفتم و زدم رژ ی و پوشیدم

 روشو که بردارم چشم ازش نمیتونستم اصن...خخخخ. بود من کمر اندازه بازوهاش. وشگلهخ چقدرررر بشر این من خدااااای.مشکی

هیزی تو چقدر بابا شدم تموم:گفت که انداختم پایین سرمو تند. گرفت مچمو و سمتم برگردوند  

- نمیکردممم تو نگاه که من. بگییییر سقفو ایششش  

- میکردی؟؟ نگاه چی به اونوقت اها  

- تلویزیون به.چیزه.اممممم  

- نیس من رو که تلویزیون  

- خوردی؟ شام.بابا ای  

- نخوردم نه.پیچوندی نفهمیدم نکن فکر  

 و دراوردم گوشت با قارچ یخچال ازتو. بخوووریم کنم درست چیزی ی بزار خب. گرفتتتتت مچمو بدجور واااای. اشپزخونه تو رفتم

 و اومد. کردم صدا رو رایان و چیدم میزو. شد اماده ساعت نیم بعد کردمو گوشتا قاطی کردمو خورد قارچارو و بپزه گذاشتم گوشتارو

غذامیکنه نگا داره کج دهن با که دیدم جلوش گذاشتم و گذاشتم بشقاب تو براش. نشست صندلی رو  

- نخور نخوری چیه؟؟میخای  

 نمیمیرم؟؟؟-

- داری جون هفت نخور غصه نه  

- تو چشم کوری به  

 شدمو بلند. خورد زنگ گوشیم که میخوردم داشتم ولع با.بوووود ه شد خوشمزه واااقعا. خوردن ب کردم شروع و ندادم جوابشو دیگه

باباس از تماس دیدم اتاقمو تو رفتم  . 

- خودمممممم احمد به سالااااااام  

- نریز زبون بابا دختر سالم . 

- بریزم؟؟ کی واس نریزم زبون بابام واس  

- دخترم؟ خوبی. بابات واس فقط  

- شماخوبی؟؟. بابایی مرسی  

- شدییییییم بدبخت. وااااااای)ندادین جواب زدم زنگ خونه به کجایین دخترم.خوبیت به .) 

- چیزه.امممم . 

- دخترم؟؟؟ شده چی  

- مجبووووورم ببخشید خدایا)کنه کمکمون تا بخونیم درس خوبه خیلی درساش که دوستام از یکی با خوابگاه اومدیم مدت ی واس ما ) 

- مشهد بیاین کردین وقت هرموقه جان بابا خب.اها  
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- چی؟؟؟ برای  

- داریم واجبتون کار ی  

 مارو؟؟-

- دخترم اره  

- اینجاییم که دیگه هفته یک تا خب  

- بهتر سریعتر هرچی ولی.کردین وقت هروقت خب  

- جونم احمد چشم  

- دخترم برم قربونت . 

 خدانکنه-

- برسون سالم بقیه به باش خودت مواظب  

 چشم-

 خدافظ-

 خدانگهدار-

 تا فرستادم و کردم اسمس رادا واس رو خوابگاه ی قضیه این. نمیدونم داره؟،،هوووف چیکارمون بابا ولی.گذشت خیر به.هوووووف

گوشیشه تو سرش و نشسته هال تو و شسته ظرفشو رایان دیدم بیرون رفتم. نده سوتی  

- بود بابام رایان  

 خب-

- مشهد بریم کردیم وقت هرموقه گفت  

- چی،،؟؟؟ مشهد؟؟واس  

 نمیدونم-

 باشه-

- ندی سوتی پس رو هفته این دوستمیم خونه گفتم اینکه و  

 باشه-

رفتم خواب به اتاقمو تو رفتم شستمو ظرفارو و گذاشتم یخچال تو غذامو و اشپزخونه تو رفتم  

دادم جواب شماره به توجه بدون اوردمو درش بالشتم زیر از. شدم بیدار گوشیم صدای با صبح  

 الو-

- من عشق توله سالم  

- خوبی؟. خودم میمون سالم علیک  

- کردم؟؟ بیدارت ازخواب.مرسی  
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- شدهههه تنگ برات دلم سوگی.اره  

- تنگولیدهههه دلم منم جونم سونی  

- سووووووونی نگو  

- سهراااابی خانوم سونیا چشم.خخخخخخخخخ  

- راااااد خانوم سوگی افرین  

 سونیاااااااا-

 هااااااان-

- شدددددد چی نمیدونی  

- شدددددددد؟؟؟ چی  

- شاندییییز رفتیم آراش با دیروز  

 خببببب-

- دیگه هیچی  . 

- همین؟؟.کووووفت  

- خخخخخخ.اوهوم  

 مسخرههههههه-

- تو؟؟ کجایی  

 رامسر-

-  چه-(گفتم و کردم نزدیک گوشم به رو گوشی شد خالی اینکه بعد و کردم دور رو گوشی جیغش صدای با)چیییییییییییی؟؟؟؟؟

اومدیم درس واس خب مرگتهههههه  

 اومدین؟؟؟-

 اره-

 باکی؟-

- رایان با  

 تنها؟-

 اره-

- حاااالت ب خوش.وااااای  

- داااااره؟؟، حالی ب خوش کجاش  

- جااااااش همه  

- آرشیییی با که تو حال ب خوش  
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- حااالم ب خوش.اوهوم  

- میشنووووم جدید بلهههههه؟؟چیزای  

- میشنوووی جدیدترم دیگههههه بله.خخخخخخخخ  

- بابااااا نه  

 بلهههههه-

- چی؟، مثال  

- دارم دوست رو آرش اینکه مثال  

 چیییییییییی؟؟؟؟؟-

- شدمم کر کووووفت  

- میگیییییی درووووغ  

- نه.هعیییی  

- نگفتهههه من ب.میکشمممم ارشو  

 نهههههه-

 چییی؟؟-

- نمیدووونه که ارش  

 نمیدونهههه؟؟-

 نه-

- بفهمهههه باید  

 نعهههههه-

 زهرماااااار-

- بگههه اون باید اول.بفهمههههه نمیخام  

- میگیییی راس اره  

 هوووووف-

- شدهههه عاشق رفیقم.اخییییی  

 .خخخخخخ-

 سوگییییی-

- ترسیدمممم.هاااان  

- رامسرماااا من نفهمه کسی سوگی.خخخخخ  

 چراااا؟؟؟-
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- میکنهههه خفم بابا اومدم تنها رایان با اخه  

- توووله چشممم.خخخخه  

- میموووون مررررسی  

- دیگه برم من عشق توله خب  

- عاشق میمون باشه  

- بای.هخخخ  

 بای-

 دیروز مثل باز نمیییرم که بیرون.نپوووکه حوصلم که کنم چیکار خب هنووز بود12 ساعت.شدددد عاشق هم سوگی.اخیییییی

بوووووق چهار. بوووووق سه.بوووووق دو.بوووق ی.زدمممم سینام داداشی به زنگ ی برداشتمو گوشیمو.اهااااا.نشههههعه . 

 الو-

- دادااااااشی سالاااااام  

- موووووشی سالاااام  

- داداشی شده تنگ برات دلم  

- بیشتررر من  

- زدی؟ زنگ اینقدر همین واس  

- بودم مشغول خدا ب.دیگهههه ببخش اجی  

- بزنی؟؟ نمیتونستی زنگم ی خواهرت به ینی  

- کرده مغزمومشغول که شرکت اومده دختره ی خدا ب سونیا  . 

- کردهههههه منووو؟؟غلط داداش دختررر؟؟مغز ی  

- سونیااااااا.عععععع  

- میکنه؟ اذیتت. واالاااا  

- باهاش انداختن میادازکل خوشم ولی.میندازیم کل همیشه.تقریبا . 

- دختره،،؟؟ این هست کی.وای وای وای  

- میاد خوشش کار از ولی.هااا داره پول. شرکت میاد کار واس. باالییه ترم ولی تویه ی رشته هم  

- چیه؟ اسمش.اها  

- کیانی ساحل  

- اسمییی چه به به  

- خواهرررررم مثل نمیارم کم هیچکس جلو و توام میااارم؟؟داداش کم من مگه ولی.میکنه لجبازی همش.کرده بدبختم.خخخخخ  

- نکننننن شک صدددددد در صد که اون بعلههههع  
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- چطوره؟؟ خبررر؟درسا چه.بعلهههه  

- میرسونن سالم.هعییی  

 .خخههه-

( گفتم همین واس رایانه فهمیدم که اومد پا صدای ) 

- بابای دیگه برم من داداش  

- عزیزم بای  

دراومد صدای که کردم قطع سریع  

 بله؟-

 بیداری؟-

- خوابم نع  

 مسخرههههه-

- اصغرهههه ننت اسم  

- اددددب بی  

- دریا بریم بخور صبحونه بیرون بیا  

- اومدمممم برو باشه.دریاااا جون اخ  

 باشه-

 به کردم شروع و نشستم رفتم منم میخورد صبخونه داشت و بود چیده میزو. بیرون رفتم کردمو عوض لباسامو رفتم منم و رفت

دریا بریم خب:گفتم شستمو ظرفارو شدمو بلند(خوردمشون)باال کشیدم چیزو همه وقتی. خوردن  

- داری ای عجله چه  

- دیگههههههه بریم  

- بردارم دوربینو صبرکن. باشه  . 

 باشه-

 بیرون دست به دوربین هم رایان که بیرون رفتم کردمو سوییشرتموتنم. برداشتم گوشیمو و سوییشرت رفتم منم اتاقشو تو رفت رایان

 شونه به شونه. رفتیم هم پیاده نکردم عوض لباسامو بود ویال نزدیک دریا چون... دریااااا سمت به و بیرون خونه از رفتیم باهم.اومد

 نفری چند بود خلوت دریا. کرد رو کار همین هم رایان و زدم تاه هامو پاچه شدمو خم دریا به رسیدیم وقتی. دریا سمت رفتیم رایان ی

 داد حااال خیلی.شدددد خنک جیگرم خورد پاهام به سرد آب و زد موج وقتی. دریا سمت رفتم. بودن زوج زوج هم بیشتر نبودن بیشتر

 احساس که میوفتادم داشتم و کرد گیر پام کردم که اونجوری بار ی که میکشیدم جیغ و میرفتم عقبکی میومد که موج و نزدیک میرفتم.

 بار اینم خدا وای. رایانم بغل تو دیدم کردم باز که چشامو. نیوفتم که کردم سفت چیز اون دور دستامو. بخشم آرامش جای ی تو کردم

 نگاه چشاش به داشتم. رنگههههه خوش نزدیک از چشاش چه ععععع.هاا داره ارامشی چه بغلش ولی. بغلش تو افتادم که دومی

 سریع. واستاد لبم رو و پایین شد کشیده رایان نگاه دیدم. برداریم سرشون از دست نداشتیم قصد انگار من چشای به اونم میکردمو

دریا سمت برگشتم کردمو جدا ازش دستامو واستادمو  . 

- بگیرم عکس بده دوربینو رایان. اهم اهم  . 
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- باشه با  

داشت لرزش مطمنم ولی.شدمممممم دیوونه بابا دااااشت؟؟؟؟نه لرزش صداش چیییییییی؟؟؟رایان  . 

 بیا-

ازش گرفتم دوربینو و سمتشو برگشتم صداش با  

- بگیرم؟ عکس واستی تو میشه واستادم من ها تکی عکسا ی همه تو رایان  

 اوکی-

 مرسی-

 سونی)بشررررر این عسله چقدر که وااااای. گرفتم عکسو منم و زد چشمک ی و سمتم برگردوند سرشو و شد من به پشت

 خیییلی.چییییک و انداخت دوربین همون یا من به شیطوووون نگاه ی و گرفت کتشو های لبه که بود این دیگشم ژست ی..چشم(خفه

اینجا بیا- شد قشنگ عکسا  

 چرا؟؟-

 بیا-

بده دوربینو:گفت که سمتش رفتم تعجب با  

 دراورد زبونشو سرمو کنار اورد سرشو کردمو حلقه شونم دور دستشو خودشو سمت کشید منو یهو که بهش دادم. ها شده دیوونه.وااا

گرفت عکسو.چیییییک موقه همون و بینیم نوک به خورد زبونش که سمتش برگشتم شده گشاد چشای و اخم با موقه همون منم و  . 

- میکشمتتتتتتتتت رایان  

 اونقدر. میکردیم هم دنبال داشتیم سررررد آب تو.. رفتم منم که آب تو رفت اخرشم. بدو اون و بدو من. کرد فرار و زیرخنده زد بلند

 شد گشاد چشام و واستادم من که سمتم برگشت سریع من دیدن با و برگشت. بود سینش تا اب رایان بود اومده باال اب گلوم تا که رفتیم

کردم حلقه دورش پاهامو سریع نیوفتم اینکه واس و کرد بغلم رسید که من به!!!یهو؟؟؟ کرد اینجوری چرا که  

- میکنییییی؟ چیکار   

- بود اومده دهنت تا اب میشدیییی خفه داشتی دیوونه  

- میمردم فوقش  

- چسبوندم سینش به سرمو کردمو حلقه دورش دستامم ترس از که کشید داد جوووری)شوووووووو خفه ) 

- خب؟؟ میکنی اینجوری چرا رایان  

- من بمیری اگه میمیرم؟؟تو فوووقش میگی چرا دیوونه  

چی؟ تو-گفتم بود سینش رو سرم که همونجور. نگفت حرفشو ی بقیه  

 هیچی-

- دیگههههه بگو  

 نووووچ-

دیگه بگو:گفتم و کردم میشم مظلوم میگفتن ها بچه که جوری چشامو اوردمو باال سرمو  

میکرد نگام داشت فقط  . 
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- رایاااااان.خخخخخخ(خخخخ.بگییییرین سقفو. برام رفت دلش بچم.خخخخ.میکرد نگام داشت هنوز)رایان  

- بله ب ب  

دارههه تعجب واقعا صداششششش لرزش دومین اینم  

- یخیدم بیرون برم کن ولم. دیووونه.خخخخخ  

- باشه با با  

 برداشت دوربینو. بوووود سرد چقدر که واااای. رفتم خودم که زمین گذاشتم اونجا و ساحل نزدیک برد منو.. لررررزش سومین اینم

 شامپو مدل هر از کردمو آب پر رو وان.حموم تو پریدم اتاقمو تو رفتم جت مث رسیدیم که ویال به. ویال سمت افتادیم راه باهم و

 ساعت یک بعد میخندیدم و میکردم درست ریش خودم واس که وان تو کفایه با.شدممممم گرم چه. آخیشششش. تو رفتم و توش ریختم

 کوتاه تونیک یک با بود پام مچ ی باال تا که جین شلوار یه کردمو خشک خودمو برداشتمو رو حوله سریع بیرون اومدم کردمو حموم

 صورتی رژ ی و زدم ریمل یه و سشوار با کردم خشک موهامو. میبوسیدن همو که بود پسر دختر یه عکس روش که قرمز ربع سه

 بستم اسبی دم موهامم چپم دست به هم دستبند ی و بستم راستم پای مچ به که داشتم قرمز بند پا یه کردمو خالی خودم رو عطرمم و

 انداختم خودم به نگاه ی کردمو پام قرمز صندل یه. میومد باسنم پایین تا نکردمشون کوتاه سالگیم پنج از داشتم دوس خیلیییی موهامو.

 تو رایان. بیرون رفتم برداشتمو گوشیمو. باشم بهتریییین رایان جلو میخاستم دلم ولی چرا نمیدونم.خخخخخ.بودمممم شده جیگر خیلی.

 رفتم برداشتمو سبز سیب یک یخچالو سر رفتم.هوووف. باشه پیشم رایان االن میخاست دلم چرا نمیدونم.شدممم پکر اههههه. بود اتاقش

و انداختم روهم میزو رو گذاشتم پاهامو نشستمو میل رو هال تو  TV زدم و کردم روشن رو  PMC  رو شکیرا اهنگای از یکی داشت

میکردم نگاه میخوردمو سیبمم داشتم.پوشیدهههه چیه این. اینا حیان بی چقدر وااای. خونده ریحانا با که میکرد پخش  

- داری دوس زنارو خیلی کنم فکر  

چسبیییدم سقف به صداش با  . 

- ترسیییدم.دررررد ای  . 

چی؟؟ ینی. افتادم حرفش یاد که خندید  

- دارم؟؟؟ عالقه زنا به چه ینی  

- داری دوس مردا از بیشتر رو زنا ینی  

 من میگیییی تو که نیس اینجور هم اصال. ادددددددددددب بی-. گفتم و بازوش تو زدم یکی. بووود پررو چقدر که واااای. خنده زیر زد

فقطططط دارم دوس اهنگشو  

سمت برگردوند سرمو که میکردم نگاش داشتم پسررررره این ناااازه چقدر خدا وااااای خندید دوباره TV ندیدی؟؟ خوشگل:گفت و  

- ندیدم دیوونه خوشگل  

- خوشگلم داری قبول  

- ای دیوونه دارم قبول  

 حاال:گفت. بود جیگر خیییلی هاش گونه چال. نبوسمش که کردم کنترل خودمو خییلی که زد ما مرگ مکش لبخند یه جلوم اورد سرشو

خوشگلم؟؟ کردی قبول  

خوشگلی خیلی هم تو:گفت که دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو فقط بودم متحیر هنوز منم  

دراوردم شاخ نداشتم شک دیگه حرفش یکی این با که کردم نگاش باااز دهن با درااااوردم شاخ قشنگگگ ایندفه ینی  

- شههههه جیگر چه ما ی بچه کن فکر  

نمیشه چیزی همچی نشو خوشحال خیلی ولی:گفت و خنده زیر زد  
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بیرون رفت و شد بلند  

 چه واااای. رایان و من ی بچه. لبم رو اومد لبخند ی ولی کردم اخم بستمشو که بود باز دهنم هنوز!!!!گفتتتتتتتت؟؟؟؟ چی این وااااااااای

 خوووشگل

بکپ برو ندارم حوصلتو وجدان..شدی؟؟ دیوونه سونیا  

 فشارش خودم به کردمو بغل بالشتمو تختمو رو پریدم اتاقمو تو رفتم شااادی با شدمو بلند. جان وجدان بااای..دیوووونه. ایششششششش

 عاشق اگه. دیووونه بابا برو..شدییی عاشق.بروووو و بگو سریع وجدان اهههه.. میرم و میگم چیزی ی سونیا... میخندیدم و میدادم

خوشحالی..چیه؟؟؟ کارا این پس نشدی .. 

 هووووف.. باش راست رو خودت با...نهههههههههه...چرااااا.نههههه... رایانه خاطر به.. هیشکی امممم...کیه؟؟ خاطر به خوشحالیت

 رادمهر رایان عاشق اونم. شدم عاشق که میکنم اعتراف من. بودم شده عاشق من... بای.خدافظ خب. اره.. شدی عاشق..ارههه خوب

 دوس منو که رایان خب ولی.خوبیهههههه حس شدن عاشق خیلی. نیست آدمیزاد مث شدنمم عاشق حتی خخخخخخخ. خونیم دشمن و

رفتم خواب به چیزا این ب فکر با کشیدمو دراز تختم رو. هعیییی.ندااااره  

 رادا **************************************

 قرمز مانتو ی..  بگیریم عکس باهاش و بوم رو بکشیم رو معلق پل بریم سپند با قراره امروز و پوکه کله ماسه سفر پنجم روز امروز

 قرمز شال ی و دار لژ قرمز مشکی اسپرت کفش و تنگگگ مشکی شلوار یک و میشد هفت پایینش و داشت هفت تا سه یقش که

 کردمو خالی خودم رو عطرمم زدمو هم ریمل و کالباسی رژ و ای قهوه چشم خط یک بستمو مچم به رو ایم فیروزه دستبند پوشیدمو

بود من منتظر مبال رو سپندهم و بود عصر5 ساعت.. بیرون رفتم   

بریم؟؟ شدم اماده من سپند  

 بریم-

عاااشقشممم من.معلققق پل سمت به رفتیم شدیمو سپند آذرای سوار بیرونو ویال از رفتیم  ... 

- برداشتی؟؟ دوربینو سپند  

 اره-

زدن الک به کردم شروع دراوردمو قرمزمم الک کیفم تو از همین واس میره سر حوصلم برسیم تا دیدم  

- گرفت درد سرم اونو ببند رادا اه  

- بزنمم الک میخام دیگهههه کن تحمل سپند ععععع  

- ترررررر سریع  

 ایشششششش-

 چه واااای. پل به رسیدیم دقیقه ده بعد کیفمو تو انداختم بستمو الکو. شد ناناااز خیلی. کردم الک دستامو کاااامل ندادمو محل بهش

بووود خوووشگل  

- بگیریییییم عکس بریم باش تند سپند  

- هااا نمیکنه فرار داااری ای عجله چه بابا باشه  

- باش تند. کن گوش میگنو که حرفی تو  

سمتم اومد دوربین با هم سپند. پل سمت رفتم شدمو پیاده سریع و بده جوابمو نزاشتم  

- عایا؟؟ بگیره عکس ازمون میخاد کی حاال خب  
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- کن صبر  

. بگیرین؟؟ عکس ما از میشه خانوم-گفتم بهش که میشد رد داشت خانومه ی  

دوربینو بده دخترم باشه-خانومه  

 ممنووون-

گرفت رو عکس خانومه دادم تکیه کنارش منم داد تکیه پل به سپند  

- آقا این جلو بیا دخترم  

سپند جلو رفتم تعجب با  

- بگیرن عکس خشک اینقدر شما مث جوونی شوهر و زن نیس خوب. کن حلقه دورش دستاتو آقا  

اما-سپند و من .. 

- کن حلقه خانومت دور دستاتو آقا. جوونا بگین چیزی نمیخاد  

گفت که کرد حلقه دورم دستاشو سپند. واااااای  

- بزنین لبخند دوتاتون حاال  

 دوربینو تشکر با و خانومه کنار رفتم سریع منم و برداشت دستاشو سریع رایان. گرفت عکسو.چیییییک و زدیم لبخند. مطیییع که ماهم

 میتونم که خودم به راستش. بودم کرده دااااغ. بودم افتاده نفس نفس به کرد حلقه دورم دستاشو سپند وقتی خدا وااای. گرفتم ازش

بفهمه نمیذارم ولی داشتم کشش بهش جورایی ی و بود متفاوت برام دیدم رو سپند که اولی همون از من. کنم اعتراف  

- دیگه کن کمک بیا رادا  

کنم چیکار من بگو خب:گفتم کنارشو رفتم.. کشیدن به کرده شروع و گذاشته مناسب جای ی تو و اورده وسایلو دیدم کردم نگاش  . 

کردم مخلوط منم که کنم مخلوط هم با که گفت رو رنگ چند  . 

- کنم چیکار حاال خب  . 

- کنیم رنگش کن کمکم بیا  

 باشه-

 هم به نفسامون بودم نزدیک سپند به ازبس...  میخورد هم به هامون شونه که جوری واستادیم هم به نزدیک بود کوچیک بوم چون

رادا:گفت رایان که شده چطور ببینم میکردم نگا داشتم کردیم کامل رو نقاشی. میشدم جوووری یک میخورد بهم نفساش وقتی میخورد  

 زیر زد..بوووود زده دماغم به رنگشو پر انگشت بیشعووووور.هماااان دماغم شدن رنگی و همان برگشتن که بدم جوابشو برگشتم

گفت و خنده  

- شدیییی دلقک شبیه رادا  

- کشتمتتتتتتتتتتتتتتت سپند  

- میبینمتتتت ریز  

- ضعییییییفه چشات  

 الکی. هاهاها. کردم استفاده خودم ی حیله از همین واس شدم خسته کردم دنبالش بس از. کرد فرار که کردم دنبالش دست به قلمو

سمتم پرید جت مث سپند.. کردن ناله و آخ به کردم شروع گرفتمو پامو مچ زمینو انداختم خودمو  
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- بابااااا کردن؟؟نه عذرخواهی و سپند. اوهوع)بود من تقصیر رادا رادا؟؟ببخشید شدی چی ) 

- شددد چی ببین بیا پااام سپند اخ  

- اومدم باشه باشه  

 با. زیرخنده زدم که بودم من حاال. زد خشکش بدبخت که گونش به زدم اوردمو باال رو قلمو سریع باال زد پاچمو و شد که نزدیکم

میکنییییی؟؟؟ بازی نقش من واس پررو ی دختره:گفت و اومد خودش به بالخره که میخندیدم بلند صدای  

 یهو که میکردیم نگاه هم چشای به داشتیم. شد قطع خندم. صورتم وجبی یک تو اورد سرشو گرفتو حرصش که میخندیدم همونجور

کردی؟؟؟؟؟ غلطی چه:گفتم شده گرد چشای و همم تو اخمای با. عقب کشید سریع و بوسید و گونم رو گذاشت لباشو  

کنم اذیتت راه ازین مجبورم منم کنی اذیتم اگه ولی بوسیدم گونتو االن. بود درست نبود غلط که این:گفت و خندید  . 

- میکنی غلط توخیلی  

- دانی خود  . 

 خرررره پسره این چقدررر. بودم هنگ من هنوز. گذاشت ماشین تو و کردو جمعشون وسایلو سمت رفت خنده با.. شد دیر بریم پاشو

 سقف به خودم که زدم بهم محکمممم درشو شدمو سوار و ماشین سمت رفتم اخم با و تکوندم لباسمو شدمو بلند زمین رو از سریع.

 بدون اتاقمو تو رفتم جت مث رسیدیم وقتی. نزدیم حرف هم کلمه یک ویال تا و ویال سمت افتاد راه. داشت لب به لبخند هنوزم. چسبیدم

 راستشو نه.بگم؟؟ دروغ خب..بکککشششش خجااالت توروخدا بمیر رادا. بود خوب بوسش چقدر.. کشیدم دراز تختم رو غذا خوردن

 نه.. گذره زود حس ی فقط.داری..ندارم..داری دوسش فهمیدم عزیزم...میشد پررو میفهمید نباید ولی کردم حال خیییلی بوسش با.. بگو

 داشتنه دوست نیس عشق ولی میگی راس تو خب.ههووووف...میگی؟؟ دروغ خودتم به..نییییس.هستتتت.نییییس..عشقهههه عزیزم

 با شدن هم دیوونه خدا وای...سالمت به..بای بکپ جان ادب بی... بکپم میخام برو دیوونه وجدان خب... داری قبول خوبه همینم....

 رو سپند من اره. بگم نمیخام خودم به که دروغ خب. دارم؟؟؟اوهوم دوس رو سپند مننن ینی نمیشههه باورم ولی... میزنم حرف خودم

رفتم شیرینی خواب به ه*س*و*ب اون از خوشحالی با.. همین. دارم دوسش فقططط   

 میشا

 و حافظ بریم قراره هم امروز دااارم دوس رو پسر این من چقدر. جووووونم امیرعلی با گذشتتتت خوش روز6 این چقدررر خدا وای

 با داشت مارپیچ ای قهوه طرح روشم که ای قهوه مخمل مانتو یک کمدمو سر رفتم.. 5332 ساعت که االن خب. دیگه تهران بریم فردا

 قهوه چشم خط یک بستمو مچم به روهم ای قهوه چرم ساعت پوشیدمو مشکی کفش و دار طرح مشکی روسری و ای قهوه جین یک

 کردمو خالی خودم رو عطرمم.خخخخخخ. شدمممممم محشر اووووف. زدم نارنجی رژ و ای قهوه رژگونه زدمو ریمل و کشیدم ای

 آبی ی چهارخونه ی مردونه لباس یک و آسمونی آبی شلوار یک و بود نشسته مبل روی امیرعلی. هال تو رفتم برداشتمو گوشیمو

بریم؟؟:گفت و شد بلند پام صدای با داااااشتم دوس جیگرو این من چقدر که وااای. بود چشم تو بدجووور هیکلش که بود پوشیده سفید  

 بریییم-

 صداشو و گذاشت رو وانتونز اهنگای از یکی کردو روشن اهنگو. افتادیم راه شدیمو امیرعلی بنز سوار و بیرون خونه از رفتیم باهم

داااارم دوسش من چقدر. میخوند باهاش خودشم.میداد حال خیییلی. میترکییید داشت باندا وااای.کرررد زیاد ته تا . 

- میگذرههههه خوش خانومی میشا  

( مننن؟؟؟ با اخالقی خوش و امیرعلی.اوهوووع !!!!!) 

- میگذرهههههه خوش.مرررررسی  

 آرامش اینجا من چقدر. تو رفتیم شدیمو پیاده. خخخخخ حافظ به رسیدیم ساعت نیم بعد. رفتتتت ضعف براش دلم که خندید بلند

 به نگامو و دراوردم رو حافظ فال کیفم تو از خوندم که اخالصی بعد مزارشو سر رفتم. رو حافظ داشتم دوس خیلی. میگیرمممم

 بهش رو عشق این بگو بهم قسم نباتت شاخ به تورو رازی هر محرم توکه شیرازی حافظ ای. انداختم میکرد نگام داشت که امیرعلی

 همین در بمون منتظر و داری دل در عشقی که میشد درکل..حافظظظظظ عااااشقتم. کردم باز رو صفحه بستمو چشامو. نه یا بگم

میشههههه؟؟؟ ینی خدا واااای.. میشود کامل عشقت ها روز  
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- بدی؟ میشه میشاخانومی  

 چیو؟؟-

 کتابو-

 ..اها

 و داد بهم کتابو جلو اومد. کرد من نگاه و زد لبخندی خوندن بعد کردو باز. میکرد من نگا میکرد که نیتشو اونم دادمو بهش کتابو

یهووووو؟؟؟؟ شد چش این.هییییع. گرفت دستامو  

 میشا-

- بله.ب. ب  

- خانومی دارم دوست  

 دختر:گفت خندیدو که میکردم نگاش داشتم شده گرد چشای با. بوووود ای قوی شوک خیییلی. نزززد قلبم دقیقه یک. خدا واااای

 . باتوهستماااا

کنییییی گم پاتو و دست نباید میشا . 

- من. خب. خب. اهم اهم  .. 

 ی)میشیم مزاحم خانواده با شد تموم که سفر این. هستی شوکه االن. عزیزم بگی نمیخادچیزی.هیشششش:گفت رولبامو گذاشت انگشتشو

چیکارکنمممم من خدا وای. بخوووورمش میخاسم که زد ناز لبخند ) 

 من خدا وای. زدن طرح به کرد شروع خودش و کنم مخلوط رنگارو گفت من به و اورد رو بوم. کارمون سر رفتیم. زدم لبخند یه منم

 مخلوط کار ساعت نیم و رنگا سمت رفتم.. باشه.دیگهههه کن مخلوط رنگارو برو میشا وای. بکشم نقاشی برم کنم ول حرفشو چطور

کشید طول کردنش  

- کردم تموم امیرعلی اقا  

- ترم راحت صداکنی امیرعلی همون من عزیزم  

واای عزیییزم گفت من به. درمیاااد داره قلبم خدا وای  

- بزنیم رنگشو کن کمکم بیا خانومی  

- باشه ب ب  

 ما طرف هیچکس شد تموم که کارمون.. رنگ به کردیم شروع و کنارش رفتم منم و بوم سمت برگشت کردو کوچولو ناز ی خنده ی

 منو گرفت سفت دستا که برگردم خاستم گفتمو هیییع ی. شد حلقه دورم دست دوتا یهو که نبود هواسم. بودیم تنها دوتا خودمون نبود

منم باش اروم خانومی:گفت گوشم کنار  

شدم اروووم. انگار کردن تزریق بهم ارامش علی امیر صدای با  

- زشته کن ول امیرعلی  

- کنممم بغلت دارم زشته؟؟دوس کجاش  

- میاداااا یکی االن امیررررعلیییی  

- نداره؟؟ مشکلی نباشه یکی اگه ینی  

 امیرعلیییییی-
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خانومییی جووووونم: گفت خندیدو  

- کنننن ولم  

 چشمممم-

 من خدا وای. کنمممم کاری نمتونستم و میمردمممم داشتم. میکررررد دیوونم کاراش این خدا وای. کرد ولم و بوسید گونمو سریع

 رو محمدعلیزاده از هست که همینی اهنگ کردو رد اهنگ چند امیرعلی. شدیم ماشین سوار کردیمو جمع وسایلو. عاااشقشممممم

 خدااایا.میترکممممم بهش عشق از دارم من خدای وای.. میگفت برمیگشتو من سمت جاهاش بعضی میخوندو بلند باهاش و گذاشت

بدههههههه صبر خودت  . 

- دارمتتتتت روز هر دلم تو. دااارمت دوس تورو من  

 سریییع خونه رسیدیم وقتی خخخخخخ. زدم ناناس لبخند ی و پایین انداختم سرمو. مننن کنم چیکار خدا وای. گفت من به رو بلند اینو

 بعد شکررررت خدایا. بود درومده اشکم. خنده زیر زدم بلند قلبمو رو گذاشتم دستمو. منننن خدای وای. تواتاقم رفتم شدمو پیاده

سونیا به زدم زنگ برداشتمو گوشیمو سریع.عاشقتممممم خدایا.گفتتتتتت بالخره دوسااال  . 

بووووق.بووو.بوووق  

- خستههه دل عاشق سالااام  

- نفسمممم سونیااااای سالاااام  

- خوشحالیااا اوه اوه  

 گفتتتتتتتتتت-

- خوبیییی؟؟ گفتتتت؟؟میشا گفتتت؟؟کی چی  

- افتادم هق هق به گفتمو اینو) داره دوسم گفت امیرعلی سونیا ) 

- تبرییییک میشا چییییی؟؟؟جدیییی؟واااای  

- عااااشقشممممم سونیا  

- میکنییییی؟؟؟؟ گریه چرا دختر  

- شووووقه اشک  

- نکنینااااا شیطونی. دیوونه.خخخخخخ  

- کفاصططططط.خخخخخ   

 واالاااا

- بای بکپ برو عشقم دیگه خب  

- نکنیااااا شیطونی.زهرمااار  

 خفههههه-

 یک بستمو پابند یک کردمو بیشتر ارایشو کردمو عوض سبز شال و مشکی شلوار و سبز تونیک یک با لباسامو خنده با کردمو قطع

 میخاد دلم خدا وااای. مبل رو بود نشسته آبی ورکابی شلوارک یک با امیرعلی.. بیرون رفتم کردمو خالی عطرمم و بستم هم دستبند

اشپزخونه سمت رفتم دادمو قورت دهنمو اب..خفهههههههه میشا. ببووووسمش  

- دادم سفارش پیتزا وقت ی نکشی زحمت خانومی  
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- باشه ب  

- بیا میشا  

 !!!هوم؟؟؟-

- اینجا بیا  

کرد بغلم دورمو انداخت دستشو که نشستم کنارش و جلو رفتم تعجب با. کرد اشاره مبل رو کنارش به دست با  . 

- دارم دوست خدا به میشا  

- کن ولم و و و  

عاشقتم میشا:گفت و چسبوند پیشونیم به پیشونیشو. شد چی نفهمیدم یهو  

اتاقم تو رفتم جت مث منم و شد بلند تردید با که زدن درو زنگ  . 

 

 نمیزااارم دیگه اره. ببوستت راحتی این به بزاری نباید میشا.بیخیییی بابا اه.نشوووو ادب بی میشا.. میزد دهنم تو قلبم. من خدای وای

کردم لمس لبامو و لبم رو اومد لبخند ی. بود شده پخش رژم اینه جلو رفتم.  . 

- دراومدی بالخره خانومی به به  

 با توهم رفت امیرعلی اخمای. خوردن به کردم شروع نشستمو مبل رو اومدم برداشتمو میز رو از پیتزامو رفتم کردمو هم تو اخمامو

 شد تموم که پیتزام. میخوردیم غذا داشتیم هم تو اخمای با. نشی پررو تا میکردم کارو این باید ولی عزیزمممم ببخشید آخییی. کارم این

گرفت دستمو مچ که اتاقم تو برم میشدم رد کنارش از داشتم و زباله سطل تو انداختم بستشو شدمو بلند  . 

- کن ولم  

اوکی.خرنشوو میشا. خوشبویه عطرش چقدر که وااای دیگه بودم پاش رو. توبغلش افتادم که کشید دستمو  

- کنننن ولم  

میکرد نگام ریلکس کردو حلقه دورم دستاشو اون ولی تقال به کردم شروع . 

- بری نمیتونی نخام من تا نکن تقال میشی خسته کوچولو جوجه  

- کن ولم میگم  

- نزنیااااا حرف من با نداری حق ولی بکن میکنی هرکاری کوچولو خانوم  

- حرفیهههه؟؟؟. بزنم حرف باهات نمیخام  

- میییکنی بیجا خیلی. حرررررفه خیلی اره  

 کال. دیدم رو امیرعلی تغییر قشنگگگ که شد جمع چشام تو اشک.میکردم نگاش داشتم گرد چشای با. میکردم سکته داشتم دادش با

شد نررم  . 

- ببخشید کردم غلط میشا  

( امیرعلیهههههه؟؟؟؟ این.اوووهوووووع !!!!!!) 

- کن ولم  
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خانومم چشم:گفت و بوسید گونمو  

 بلند سریع کردو باز دورم از دستاشو. داااارم دوسش بس از میمیرم دارم خدا وای. ریخت هررری دلم تو چیزی ی حرفش این با

اتاقم تو رفتم شدمو  . 

 سونیا**&&&***************&&&&***********

 لباسشو سواری قایق تو دیروز چون. کنممممممم خفش میخاد دلم کرده اذیتم بس از دوروز این. میکشممممممم رو رایان این من واااای

میکشمشششش. بووود کرده پاره عسلموووو مانتوی و بود اومده کردم داغون . 

بیرون رفتم کردمو باز اتاقو در برداشتمو مانتومو  . 

 رایاااااااااااااااااااااااااان-

 جووووووووووووونشششششش-

 میکشمتتتتتتت-

- عزیززززش؟؟؟ چرا  

گفتم و ببینه تا گرفتم باال بودو داده جرش که مانتومو(بود نشسته مبل رو) سرش باال رفتم  

- چیههههههههه؟؟ این  

- نیس؟ داشتی دوسش خیلی که مانتویی اون این اخیییی  

- کشتمتتتتتت رایاااااااااان  

رفت در سریع و خندید بلند  . 

- کشتمتتتتت واستاااا  

 ماتحتم واااای. افتادم کمرشو تو رفتم سر با میدوییدم داشتم منم واستاد یهو خر رایان این که میدوییدیم داشتیم مبال دور. میدوییدم دنبالش

شدددددد نابود  

- خخخخخخخآخخخ  

 شالم اوردمو باال سرمو. میخندید و بود واستاده سرم باال. هوا رفت خندش صدای. بود گرفته درد بس از بود شده جمع چشام تو اشک

 چت سونیا:گفت و زد زانو کنارم سریع. شد گرد چشاش. دیدنم با که کردم نگاش اشکیم چشای با. صورتم تو ریخت افتادوموهام

 شدههعه؟؟؟

شدددددددد گررررررررررررد چشام. کرد بغلم محوم یهو که. میکردم نگاش هنوز  

- رایاااااانه؟؟؟ این)اومد؟؟؟ دردت. ببخشید سونیا !!!!!) 

- خوبم خ خ. نه ن ن  

- باشم؟؟؟ مطمن سونیا  

- اره ا ا ا  

میکرد نوازششون موهامو زیر برد و باال اومد دستش. افتاده شالم فهمیدم که موهام به رفت نگاش . 

- نازه موهات چقدر سونیا  

( شه باز بیشتر چشام نداشت جا دیگه ینی  !!!!!!) 



 

WWW.NEGAHDL.COM 

- مرسی م م م م  

 سرش بالیی بکشه نفس احساسات ابراز بیشتر اگه خدایا.هاااااااااااا میشه چیزیش ی امروز رایان. کرد فرو موهام تو جلو اورد سرشو

خو میاد قلقلکم ق ق:گفتم پایینو انداختم سرمو. کرد نگام که عقب کشیدمش شونشو رو گذاشتم دستمو.خخخخ. میارماااااا  

 همونجور.اتاقش تو بره که شد بلند خنده با و کشید لپمو که میکردم نگاش داشتم زده شوک. خووودم به شاشیدم که خنده زیر زد همچی

گفت خنده با  

- بیوفتیم راه باید شیش ساعتای فردا شو اماده  

دارمممم دوس رو مرد این من خدایا. میکنههههه گیجم پسر این چقدر شد؟؟؟خدایا چی. اتاقش تو رفت   

 کمدو سر رفتم دراوردمو تخت زیر از چمدونمو. اتاقم تو رفتم برداشتمو شالمم شدمو بلند. خداجونم بشه همون قسمتمونه هرچی

زدم رادا به زنگ ی شدمو بلند شد تموم کارم که ساعت نیم بعد. چیدم چمدون تو دراوردمو لباسامو  . 

بووووق.بووووو.بووووق  

 جوووونم-

- سالم اول  

- سالااااام خب.خخخخ  

 چطوری؟-

- توچیطوری؟.میسی  

- تهران؟ میاین کی. خوبم  

- میوفتن راه6 ساعت هم میشا. میوفتیم راه6 ساعت فردا  . 

- میوفتیم راه6 ساعت جدا؟ماهم  

 اوکی-

- بای خب  

 بای-

رفتم خواب ب عاااالی ی هفته ی این فکر ب تختمو رو رفتم.شبه11 ساعت که االن خب. بیشعووور کرد قطع  

 و مشکی شلوار یک و ساده قرمز مانتو یک کمدمو سر رفتم باز نیمه چشای با کردمو خفه صداشو. شدم بیدار گوشیم آالرم صدای با

 نشسته مبل رو رایان. بود صبح6 ساعت. بیرون رفتم برداشتمو چمدونمو. نداشتم ارایشم ی حوصله. پوشیدم قرمز کفش و قرمز شال

میخورد سیب و بود  . 

- شدی؟بریم؟ اماده  

- بریم اوهوم  

گذاشت رو روزگار علیرضا از من حال اهنگ و کرد روشن رو اهنگ. افتادیم راه و شدیم ماشینش سوار. بیرون رفتیم باهم و شد بلند  
. 

رفتم خواب به و شد سنگین چشام یواش یواش و بود بیرون به نگام  . 

- سونیااااا. سونیا  
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 هووووووووم-

- رسیدیییم پاشو  

- کنننننن ولم اه  

 سونیاااااااااااا-

- بخواااااابم بزار رایان  

- خواستی خودت  

.  رایانم بغل دیدم. کردم باز چشامو کشیدمو جیغ ی.  هوام تو دیدم یهو که شدم خوابم ی ادامه ی آماده نکردمو توجهی حرفش ب

میوفتادمممم داشتم:گفتم  

- میکردم بیدارت اینجوری باید نشدی بیدار خوش زبون با  

- پایین بزار منو. کردی بیجا خیلی . 

- میزنی حرف خیلی  

- شدیم سوار رسیدیم اسانسور به)زمینننننن بزار منو میگم  ) 

- دقه دو نزن حرف سونیا  

 کشیدمو عمیییق نفس ی. میکرد مستم عطرش بوی. بستم چشامو سینشو رو گذاشتم سرمو.بهتررررر که من واس درک ب اصن

 که کردم نگاش تعجب با. کشید عمیییق نفس ی و تر پایین اورد سرشو و چسبوند خودش به منو رایان.  کردم هام ریه وارد عطرشو

 گفت

- شدههه دیوونه.واااا)چیه؟؟ عطرت اسم ) 

- چی؟؟ برای !!!. 

- دارم دوسش. خوشبویه خیلی  

 کلیدمو سریع. زمین رو گذاشت منو بیرونو رفت اسانسور از سریع گفته چی فهمید تازه هم رایان. پنجم ی طبقه گفت زنه موقه همون

 دوسم رایان چیههه؟؟ینی ی نشونه اینا خدا واااای. خونه تو رفتم و گفتم سریع خدافظی ی و کردم باز رو خونه در دراوردمو

 واس بود شده تنگ دلم چقدررر. انداختم خونه ب نگا ی.. هووووف.. کرده گل دخترونت فکرای باز باباااا کن ول سونیا اه..داره؟؟

 االن. بود شده15 ساعت. اخیشششششش. چیدم کمدم تو لباسامو کردمو خالی چمدونمو کردمو عوض لباسامو اتاقمو تو رفتم. خونه این

 برنج رو گذاشتم رو کن دم. اشپززززی به کردم وشروع کابینت رو چیدم رو مرغ پلو وسایل و اشپزخونه تو رفتم. حتما میرسه رادا

 جیگری رژ ی زدمو ریمل و کشیدم چشم خط و پوشیدم رکابی یک با شلوارک یک بیرونو اومدم... حموم رفتم اتاقمو تو رفتم سریع و

 دیدم. هال تو رفتم جتتتت مث که اومد خونه در صدای. شدممممم جیگر چقدر که واااای. کشیدم لبام به. میزدم خونه تو فقط که داشتم

واردشد دست به چمدون رادا  . 

- االاااخ راداااااااا  

مننننن خوشگل جیگرررررر سالم:گفت کردو بغلم محکم اونم.گرفتمش بغلم سمتشو رفتم جت مث  

- من عسلللل سالااام  . 

 خووووبی؟-

- چطورییی؟؟ تو. مررررسی  

 عااالی-
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بوسیدم محکم گونشو  

- نکننن سونیا وای  

- شدهههه تنگ دلم اخه  

- بیشترررررر من  

بوسید گونمو سریع  . 

- بخوریم غذا بیا کن عوض لباساتو برو بیا رادا  

- میاااد خوب بوهای به به  

 بعلههههه-

- میام کن صبر.خخخخ  

اومد هم رادا که چیدم میزو رفتم منم. اتاقش تو رفت و برداشت چمدونشو  . 

- کررررردی چه به به  

- خواهریییم جووون نوش  

 نفسیییی-

 چی داره االن ینی. درمیومد داشت اشکم. بخووریم غذا باهم نیس رایان امشب هعییی. خوردن به کردیم شروع و سفره سر اومد

 میخوره؟؟

ریختم زرشک روشو کشیدمو غذا ظرف یک تو شدمو بلند سریع . 

- شدی؟؟؟ دیوونه سونیا.وااا !!! 

- میبرم رایان واس  

- راااایااان؟؟؟ چیییییی؟؟؟؟؟؟توووو؟؟؟برای !!!! 

- گرسنشه. خب اره  

 شالمو و شلوار و مانتو اتاقمو تو رفتم زدمو نما دندون لبخند ی بهش. شده توپ اندازه چشاش دیدم سمتش برگشتم نمیگه چیزی دیدم

 سونیا. داااشتم استرس خدا وای. بیرون رفتم برداشتمو رو غذا ظرف. میکرد نگام داشت تعجب با رادا هنوز. هال تو رفتم پوشیدم

شد باز در دقه دو بعد. زدم رو در سریع نشم پشیمون اینکه برای.دیگههه رایانه. که نیس چیزی باش اروم  . 

 سالم-

 .سالم-

- اوردم غذا برات ب  

بود شده تنگ براش ساعت چند همین تو دلم که وای. میکردم نگاش لبخند با داشتم جلوش بردم رو غذا ظرف  . 

- دیگهههههه بیا رایان  

 سمت برگشت کردو هم تو اخماشو هم رایان.میکرد صدا ناز با رو رایان که بود دختر ی صدای. رفت لبم رو از لبخند. نمیزد قلبم

میام دیگه خب خیله:گفت و نحس صدای اون  . 
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دانشگان پسرای از یکی با روژان که دیدم لحظه اخرین در و تو میرفت داشت و گرفت من از رو ظرف   

 سونیا.. میومدن جت مث کردن پیدا راهشونو اشکام انگار اون بعد. ریخت اشک قطره ی بست درو وقتی بود شده جمع چشام تو اشک

 برم نمیتونستم. بووووود عوضی ی دختره اون با رایان.نکنممممم گریه نمیتونم. ندااااره تورو اشکای ارزش پسری هیچ. کن بسسس

 اسانسور.میشدمممممم خفه داشتم خونه این تو انگار. زدمو رو پارکینگ شدمو اسانسور سوار همین واس میفهمید چیزو همه رادا خونه

 و تیشرت یک با روژان. میکرد اذیتم خیلی صحنه اون. میومد سرهم پشت اشکام. بیرون اپارتمان از رفتم شدمو پیاده سریع رسید که

 ی موقه همون کنممممم چیکار خدایا. بود من رایان ی خونه توی غلیییظ ارایش یک با و میشد دیده جونش ی همه که جذبببب شلوار

 از تا میرفتم. میرفتم فقط ولی میرفتم کجا نمیدونم.؟؟ میکنی همراهی باهام داری خدایا. شکست بغضش هم اسمون و شد برق و رعد

 ادامه راهم به و نکردم توجه بهش ولی زد بوق سرم پشت ماشین ی. میکردم هق هق فقط بود نمونده برام اشکی. بشم دور خونه اون

 هم تو اخمامو. اومد یادم صحنه اون دوباره. رایانه دیدم که سمتش برگشتم اخم و تعجب با. کشید منو پشت از یکی یهو ولی دادم

بررردارررر من سر از دست عوضی کن ولم:زدموگفتم پسش کردمو  

- میکررردی؟؟هااااان؟؟؟؟ غلطی چه کوچه این تو شب11سونیااااا؟؟؟ساعت شده چت  

- ببینمتتتتتت نمیخام. نداااااااررررههههه ربطی هیچ تو ب  

- میزنییییی؟؟؟؟ چیه حرفا این سونیا شده چت  

- میکنم خوااااهش. رایان کن ولم  

بغلش تو منو کشید یهو و کرد نگاه چشام تو  

- کنی قهر بامن نداری حق ناراحتی که هررچی از سونیا  

- نکننن ولم رایان  

-  خیلی من ولی شن شریک شرکت سهام تو که میخاستن ازم. خونه اومدن یهویی الدنگ پسره اون و روژان. ممنون غذا بابت

بیرون انداختمشون تر محترمانه خیلی نمیخامو گفتم محترمانه  . 

فهمیدههعععععع؟؟؟هیییییع رایان الکییی؟؟،ینی ریختم اشک همه این من ینی من خدااااای  

- چه من ب ب ب ب خب خ خ خ  

- کردن دق میشا و رادا خونه بریم شو ماشین سوار االنم ببخش ناراحتی من از اگه سونیا  

- بودم کرده فراموش کال واااای  

- بریم خوب دختر بدو  

 دوووس رو رایان این من چقدرررر خدایا. کرد سوارم کردو باز ماشینو در گرفتو دستمو کردو پاک اشکامو و کرد جدام خودش از

 رفتیم باهم شدمو پیاده سریع خونه رسیدیم وقتی بود خیییس خیییس لباسام. افتاد راه کردو روشن ماشینو و شد سوار خودشم. دااااارم

دیگه اینور از هم میشا کر بغلم پرید بادیدنم رادا. کردن باز سریع درو که زدم خودمونو واحد زنگ. باال  . 

- کردیییین خفم واااای  

کنین خفش بعد تو بیاد بزارین-رایان  

بووودی؟؟ رفته کجا کثافت-میشا  

زشته تو بیاین-رادا  

خونه تو رفتیم  

رفتییی؟؟ کجا سونیا-رادا  
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- کردم گم رو راه ولی بیرون رفتم جا هیچ  

- میزدییی؟؟ زنگ ی نباید. دیوووونه  

- ببخشید. بودم نبرده که گوشیمو  

- نداره اشکال  

 سالم-

هستن سپند و امیرعلی دیدم که اونور برگشتم مرد دو صدای با  . 

- کنم عوض لباسامو میرم من ها بچه.سالم  

 اوکی-

شد باز در یهو که کردم پام مشکی جین شلوار بایک مشکی تونیک یک و دراوردم لباسامو تواتاقمو رفتم  . 

 حتی. مننن خدای وای. رایانه طرف دیدم. شد وزغ اندازه چشام. احساسات ابراز طرف یهو که در سمت برگشتم شلوارم تو افتاد قلبم

میخورد داشت اصل در. میبوسید لبامو شدت با داشت. بود شده ذره ی لباش طعم برای دلم سری اون از. بزنم پسش نمیتونستم . 

 نمیتونستم میبوسید بیشتر اگه. کنممم چیکار خدااایا. میسوخت لبام. چسبوند لبام به دوباره لباشو و جلو اومد. چسبیدم دیوار ب داد هلم

میزدیم نفس نفس.کرد جدا لباشو فقط نخورد تکون هم ذره ی ولی دادم هولش و گذاشتم سینش رو باال بردم دستامو. دارم نگه خودمو  

- اینه؟؟ تنبیهت بکنی هرکاری گفتم ویال تو یادته. بود تنبیهت این  

کردم نگاش فقط نگفتم چییی هیچ  

- دادمش بهت که بود تنبیهت اینم نمیزنم حرفم زیر هرگز من خب  . 

 من خدای وای. دهنم تو کشیدم لبمو. لبم رو گذاشتم دستمو. نشستم زمین رو خوردمو سر دیوار رو. اتاق از بیرون رفت و گفت اینو

 نذار. کنه سواستفاده ازت بزاری نباید سونیا. شه عاشقم کن کمک. دااارم دوسش خداجون. داد تازه جون بهم کرد؟؟؟انگار چیکار

 اتاق از بیرون رفتم. کردم محوش رژ و پنکیک با. بود شده متورم لبام. کردم سرم مشکیمم شال شدمو بلند.. نمیذارم دیگه..نذارنذارر

 کنار رفتم. بود ترسناک فیلم ی. میکردن نگاه فیلم داشتن. کناریشون مبل راداهم و میشا بودن نشسته مبل رو رایان و وسپند امیرعلی.

 و بود سااکت جا همه که بود فیلم از جایی ی. بود ترسناک وااااقعا. بود ترس ی جزیره فیلمه اسم. کردم نگاه منم نشستمو رادا و میشا

 سرمو و کشیدم فراااااااااابنفش جیغ ی رسید که اینجا ب. دوربین جلو پرید زشتا ادم اون از یکی یهو که میگرفت فیلم جنگل از داشت

کردم کوسن تو  . 

چرا؟؟ میکیشین جیغ اینقدر بابا ای-رایان  

ترسناکه خب-رادا  

ترسووو چه-سپند  

دارهعع ترس-میشا  

نداره-امیرعلی  

نخوریمش وقت ی کنین نگا فیلمتونو. کنین بس اه-من  . 

خب بود ترسناک خیلی. رفتن در واس شد ای بهونه اینم اخیششش. آشپزخونه تو رفتم شدمو بلند  .  

 پخخخخخخخ-

ایششش. دیدم خنده درحال رو رایان که دیوونههههه ادم اون سمت برگشتم کشیدمو جییییییغ ی  
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- ترسییییدم بیشعووور  

- نکنی فرار باشی تاتو.حقتهههههه  

- نکردم فرار فرار؟؟؟من  

- عمت ارواح اره  

- ببین فیلمتو برو اینجا اومدی چرا اصن. ادب بی  

- مشهد میریم کالس بعد فردا بگم اومدم شجاع خانوم.هوووف  

 چیکارکنیم؟؟؟؟-

- هااا کارداره باهامون پدرجنابالی  

- داره؟؟ چیکارمون نظرت ب.اهان  

 نمیدونم-

- اصن؟؟ میدونی چی تو  

- چی همه  

- معلوووومه بله  

- نکن شک  

- نداره فایده باتو کردن بحث  . 

 همچنین-

کردههههه خورد عصاااابمو پسره این.هووووف . 

برداشتم رو سینی و سینی تو گذاشتم ریختمو قهوه لیوان شیش رفتم فشردمو بهم دندونامو  

- بیا میخای هم تو اگه  

 لیوان. گذاشتم خودمم واس و رادا و میشا بعدشم و کردم تعارف اول پسرا به و شدم هال وارد.بیرون رفتم نموندمو جوابش منتظر

 بقیه نگا میخوردمو قهومو داشتم. الحمدهللا بود شده تموم فیلمه. نشست سرجاش اومد اونم نشستم وقتی. میز رو گذاشتم روهم رایان

 چه.خخخخخخ. بود انداخته گل لپاش هم میشا و میکرد میشا نگاه عشق با داشت امیرعلی. افتاد میشا و امیرعلی به نگام. میکردم

 هم رادا و میشا. شستمشون کردمو جمع لیوانارو شدمو بلند. بودن خورده هم بقیه خوردم که قهومو. اومد لبم رو لبخند ی. باحاااال

اشپزخونه تو اومدن  

- گذشتتت؟؟ خوش خانوم میشا  

- کرررد اعتراف نمیشه باورم سونیا وای. خیییلی  

- هاااا درنیاری بازی جنبه بی.خخخخخ  

- بابااااا نه  

- خواهری؟؟ میکنی چیکارا رادا  

- مشغوله ذهنم  
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- عزیزم؟ چرا  

- دارن چیکارمون مشهد تو نظرت ب  

- میفهمیم فردا نکن فکر بهش وللشششش رادا.نمیدونم  

- بیرون بریم بیاین. اوهوم . 

 باشه-

بیرون رفتیم  . 

بکنییم کاری ی بیاین رفتتت سر حوصلمون ها بچه-رادا  

داری ورق-سپند  

اره-من  

بازی چشمک بیاین خب-رایان  

 اوکی-

 بودم کرده تیز چشامو. شد شروع بازی. رایان به دادم ورقارو و نشستن زمین رو اومدن همه. اوردم ورقامو رفتم و کردن قبول همه

 کیه دست میگفت باس حاال. امیرعلیییی جز نبود کسی اون و. بود مونده نفر ی فقط. زد چشمک بهم میشا. میزنه چشمک کی ببینم تا

موند سپند رو و کرد همه نگاه امیرعلی..  . 

- سپنده دست  

هاهاها بووود من دست. سوختیییی-میشا  

 نااااامرد-

بنویس اسمتو هوا رو باسنت با و شو بلند.خب. هست که همینه-میشا  

 چبیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟-

زیرخنده زدیم همه  . 

- تندباااش.شنفتیییی که همینی  

- میرسییییم بهم  

- بدو.نمییرسیییم.نوچ  

 وقتی مخصوصا. ازخنده مردیم که واااااای. امیرعلی نوشت باسنش با و کرد ما به پشتشو. شد بلند و فشرد بهم دندوناشو امیرعلی

 خب. بوووود من دست تک وااای.کردییم شروع دوباره خنده کلی بعد. گرررررررفت درد دلم خدا وای. میذاشت هارو نقطه داشت

 یکم..بوده کی دست تک میگفت باس رایان. انداختیم که همه خب.. رایااان الی زدم چشمک همه به..خخخخ. چشمک ب کنم شروع

رادا دست:گفت بعد کرد همه نگاه  

کن گدایی ما از دربیارو هارو گدا ادای اینور تا خونه اونور از پاشو خب. بووود من دست.نووووچ-من  . 

 چییییییییییییی؟؟؟؟نمییییکنم-

زیرخنده زدن همه  

- بدی انجام باید  . 
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 نوووچ-

- زدی جا.اوکی  

- جانزدم.هوووف . 

 دل واااای. میکرد گدایی ما از داشت. خنده از بودیم مرررده ینی. ما سمت اومد و دراورد گداهارو ادای و سالن اونور رفت و شد بلند

 نگاشون همه دیدم..موندممم؟؟نهههههه من چییی؟؟؟؟ینی. انداختن ورقاشونو همه دیدم که کردیم شروع رو بازی دوباره. شدممممم درد

بگم تا منه به  . 

- امیرعلیه دست.امممممممم  

منه دست نووووووچ خودت قول ب-رایان  

شدمممممممم بدبخت رسما واااای  

- نمیشی بلند بگم من که هروقت تا شو ته و سر مبل رو و شو بلند خببب  . 

- میشمممم چییییی؟؟؟؟سردرد  

- بدو.چه من ب  

 ولی بود گذشته دقیقه ده قشنگ. میکردن نگام داشتن همشون. شدم ته و سر و مبل رو رفتم شدمو بلند.هوووف.کنممم خفش خدا وای

بشینم نمیذاشت  . 

شده قرمز ببین دیگه بسه رایان-رادا  

- بمونه باید هنوز نه  

باااباااا کن ول میمیرههه داره دوستم رایان اقا-میشا  

- شو بلند.هووووف  

گرفتم مبل به دستمو بستمو چشامو.رفت گیج سرم که نشستم جام سر سریع طالااا دستت میشا واااای  . 

سونیا؟؟، شد چی-رادا  

 هیچی-

اوردم باال و دستشویی تو رفتم سریع. پیچید دلم که شدم بلند  . 

خوبی؟؟؟؟ سونیا-میشا  

- خوبم اره  

نگرانمن همشون دیدم که بیرون رفتم  

- بابا خوبم  

. برد خوابمون بازی خنگول کلی بعد انداختیمو سالن تو جامونو ماهم و رایان واحد پسرارفتن. .بود شده3 ساعت  . 

 و کرمی شلوار یک و سفید مانتو یک بود6332 ساعت اتاقم تو رفتم. شدم بیدار میخورد چشمم تو صااااف که خورشید نور با صبح

 رفتم برداشتمو مبل رو از گوشیمو. بیرون رفتم و زدم صورتی رژ ی و کردم دستم سفیدمم ساعت پدشیدنو کرمی کفش و کرمی شال

کجامیرههه؟؟ صبح اینوقت.واستاده جلوم خوشتیییپ هم رایان دیدم اوردم باال که سرمو. بستم یواااش درو و بیرون  

سالم-من  
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سرصبح؟؟ میری کجا(بااخم.)سالم-رایان  

- بخرم نون میرم  

-( بریم باهم بیا بخرم نون میرم منم.اها(شد باز اخماش  

- بزنم قدم میخام  

- بریم بیا. بزنم قدم میخام منم   

- بریم.باشه  

 دیوونم عطرش بدی بازم. بودیم هم ی شونه به شونه.شدیم اسانسور سوار باهم. کردبود هواشو دلم االن واقعااا. مرررررسی خدایا

 بود پوشیده سفید کتونی و مشکی گردن شال یک و مشکی شلوار یک با سفید ی مردونه پیراهن یک. این خوشتیپه چقدر. میکرد داشت

 سر نونوایی. زدیم بیرون اپارتمان از باهم و اومدیم بیرون اسانسور از پارکینک گفت که زنه صدای با.خوشگلههههه چقدر که وااای.

 با زدن قدم هوا این تو واااقعا. میکرد دگرگون ادمو حال و میوزید مالیمی نسیم. میرفتیم راه داشتیم هم ی شونه به شونه. بود کوچه

میچسبهههه عشقت  

 سونیا-

 بله-

- اخه؟؟ داره چیکارمون بابات نظرت ب  

- دزدس ی درباره کنم فکر ولی. نمیدونم واال  

 شاید-

 بودم انداخته سرمو. صف تو رفتیم. بودن دیگه دختر دوتا و رایان و من رسیدیم نونوایی به. میزدیم قدم و بودیم فکر تو هردومون

فکرمیکردم رایان به عشقم به پایینو  

- جیگرههههه چه رو پسره ببین آیدا وای  

- بشممم ایش قلوه لبای فرای. جیگرهههه خیلیییی اره  

- بشممممم عسلیش چشای فدای  

کارد ینی واااای. میزنن حرفارو این دارن و رایانه به نگاشون دختره دوتا دیدم که اوردم باال سرمو تعجب با  

 رایان صدقه قربون داشتن هنوز. کنمممم چیکار خدا ای. میکردم نگاشون اخم با. بکشمشوووون میخاست دلم. درنمیومد خونم میزدی

 اندازه چشاش رایان بدبخت. چسبوندم بهش خودمو و کردم قفل انگشتاش تو انگشتامو و رایان کنار رفتم سریع فکری ی با. میرفتن

گفتم گوشش در شدمو بلند پام های پنجه رو. بود شده گردو  

- کنن نگا رفیقم ناموس به ندارم خوش  

باش کنارم همیشه پس:گفت و خنده زیر زد بلند بعدش ولی کرد تعجب اول رایان بدبخت  

 هستم-

 حرص از داشتن دختره دوتا اون. کردم نگاه سمت اون به برگشتم نگاهی سنگینی با. میگفتیم اینارو میکردیمو نگاه هم چشمای تو

 داد بهشون نونشونو دقه چند بعد. چسبوندم رایان به بیشتر خودمو زدمو بهشون پوزخند یه. میکردن نگام داشتن خشممم با. میترکیییدن

 که میکردم نگاش داشتم تعجب با. داشت نگه محکم که جداکنم رایان دست از دستمو خاستم رفتن وقتی. رفتن خشششممممم با و نونوا

ندزدنم باشی مواظب بیرون میریم که همیشه باید پس خوشگلم زیادی که میدونی:گفت  

- بگییییر سقفو.اوهووووع  
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- نیس سرمون باال سقف  

- بگیر اسمونو خب  

- نخور غصه نمیریزه اسمون  

 ...خب-

 بفرما-

 به شونه و هم دست تو دست. خونه سمت رفتیم و برداشت نونارو رایان کردیمو تموم بحثمونو بود اورده نونارو که نونوا صدای با

 خونه بریم اینجوری روزی ی بگیره؟؟میشه دستمو عشق روی از رایان روزی ی میشه ینی خدا وااای. میرفتیم راه داشتیم هم ی شونه

 دخترونه فکرای سر از دست اپارتمانمون دیدن با.. رویاااس ی مث فکرشم رایان؟؟وووووی و منو ی خونه ؟؟ینی خودمون ی

شدیم اسانسور سوای. شه شر نبینه کسی تا دراوردم رایان دست از دستمو برداشتمو  . 

- شما نونای اینم بیا  

 مرررسی-

 وارد کردمو باز اروم درو. خودش واحد تو رفت هرکسی خدافظی بعد شدیمو پیاده. پنجمممم ی طبقه گفت زنه که گرفتم ازش نونارو

 پارچ ی. زدم برق به رو ساز چای و چیدم رو میزصبخونه و میز رو گذاشتم نونارو رفتم. بودن خوال هنوز میشا و رادا. شدم خونه

1.5.3.خخخخخخ. میکند شادابم کرم یکم ولی نمیاد دلم عزیزانم. رادا و میشا سر باالی رفتم برداشتمو سرررد اب  

 زدم بلند. بودم من که سرشون باال نگا بعد کردن هم نگاه. جاشون سر نشستن جیییغ یک با. کردم خالی سرشون روی رو اب پارچ

خخخ. دنبالم میچرخیدن خونه دور. الفرااااار منم. دنبالم افتادن شدن بلند یی دوتا. زیرخنده  

- کررردم درست صبحونه براتون ببینین کنیییین ولم هاااا بچه . 

پررررو بچه نیسی کن درست صبحونه تو-میشا  

- خریدم نونم اتفاقا  

عمتتتتت ارواح اره-رادا  

- ببینیننننن برین.عععععع  

کشتیمتتتت نباشه اگه-میشا  

 اوکی-

شد تا ده چشاشون خوشمزززه میز اون دیدن با و اشپزخونه سمت رفتن  

نههههههه-رادا  

 اررررره-

نههههههههههههه-میشا  

 اررررررررره-

زوود؟؟نووون؟؟، میشعععع؟؟توووو؟؟صبح مگه-رادا  

- شدددد دیر که شین اماده برین بخورین االنم. خریدم رفتم شدم بیدار دیگه اره.خخههههه  

باشه ولی نمیشه باورم هنوز-میشا  
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شستم ظرفارو کردمو جمع رو سفره منم و بشن اماده رفتن اونا خوردن بعد. خوردن به کردیم شروع و سفره سر رفتیم  . 

حاظرم من-رادا  

هم منم-میشا  

 هم رادا و بود پوشیده مشکی زرشکی شال و مشکی شلوار و زرشکی باکتونی زرشکی مانتو یک میشا.اوالالااا. سمتشون برگشتم

تمنداش ازینا کم منم البته. کردن جیگر چه اینا. کاربنی شال و سفید شلوار و سفید سانتی ده پاشنه کفش و کاربنی ربع سه استین مانتو  . 

_ شدیییین جیگر چه  

بیشترررررر تو-رادا میشاو  

- بریم بدویین.خهههههه  

 اوکی-

 سوار داشتن هم امیرعلی و سپند و رایان شدیم که پیاده اسانسور از. پارکینک رفتیم و شدیم اسانسور سوار. خونه از بیرون رفتیم باهم

کردن سالم و واستادن ما دیدن با که میشدن ماشیناشون  

سالم-ما  

خوبه؟ دانشگاه بریم گروهیش هم با هرکسی بیاین-رایان  

خوبه؟؟؟عاااااالیه. کردیم فکر یکم  .  

شدیم گروهیامون هم ماشین سوار و کردیم قبول هممون  . 

استاد؟؟ میدی طرحارو امروز-من  

اره-رایان  . 

 اها-

 نیم بعد. دارییییییم تفاهم ما چقدر. عااااشقشم من جووووون. گذاشت رو بازی زد از کوتاه تابستون اهنگ رایان و نگفتیم چیزی دیگه

 طرحارو عقب صندوق از رفت رایان. شدیم پیاده و کردن پارک وماشینارو دانشگاه پارکینک رفتیم. دانشگاه به رسیدیم ساعت

کالس سمت افتادیم راه بقیه با و برداشت  . 

 بدجنس چه. بسوووزین خخخخ. میکردن امیرعلی و سپند و رایان نگاه حسرت با دخترا و ما نگاه حسرت با پسرا شدیم که کالس وارد

اومد هم استاد موقه همون. کردیم پر رو اول ردیف تا شش ما. مننننن شدم  . 

- خوبین من عزیییز های دانشجو سالاااام  

خخخخ بود ممنون بیشترشم داد جوابی ی کسی هر  . 

-  رو طرح و عکس. بودن امیرعلی و میشا اول گروه. طرحارو پسرا بیارن عکسارو گروه دخترای اول صف همین از باشین تند خب

 بلند. بود ما نوبت حاال. سپند و رادا هم بعدی گروه. دیگه نکردم عکسا نگا. بدم استاد به تا من به داد عکسارو رایان. استاد به دادن

 رفتیم و شد تموم کالس زد فکر استاد که دوساعت بعد. سرجاهامون نشستیم برگشتیمو. دادیم عکسارو و ها طرح رفتیم و شدیمو

 بیرون

ندارین،،؟؟ نیازی وسایل توخونه دخترا-رایان  

چی؟؟ واس-من  

- مشهد بریم همینجا از  
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االاان؟؟؟-رادا  

- دیگه اره  

- ندارم الزم چیزی من نه  

ندارم منم-رادا  

بریم کم کم پس اوکی-رایان  

چیکار؟؟ مشهد برین-میشا  

- دارن کارمون باباهامون  

چیکار؟؟-سپند  

نمیدونیم-رادا  

باشین خوبی های بچه میشیم جدا ازتون ما دیگه خب-رایان  

هستیم بهترم نباشی تو باش مطمن.خخخخخ-امیرعلی  

گفت راس اینو-سپند  

ندارم دشمن به نیازی دوستان شما وجود با من-رایان  

شیم ماشین سوار خاستیم خدافظی بعد و خنده زیر زدیم  

جلو توبرو میشه بد حالم من سونیا-رادا  

- اوکی. هووووف  

جاااااده به زدیم و دراورد پارکینک از شینو ما. شد سوار هم رایان نشستمو جلو رفتم.خخخخخخ.بوووووووود خدامم از که من  . 

دارن؟؟ چیکارمون بدونم کنجکاوم واقعا من-رادا  

هم منم-من  

خخخخخخ میفهمید دیگر ساعاتی تا صبرکنین-رایان  

 جاده به دادم نگامو دادمو تکیه پنجره به سرمو..چییییی همه بابت شکررررررررت خدایا بشه؟؟؟هوووف عاشقم میشه ینی هعییییی

 به جلیلی سامان از اهنگ اولین.. ابراهیمی میثم و محمدعلیزاده و جلیلی سامان اهنگای ی پوشه تو رفت اهنگا جایی جابه بعد رایان.

بود دارم تورودوست اسم  . 

برد خوابم و شد گرم چشام کم کم بودم شده بیدار زود صبح چون . 

- دیگهههه پاشو جونمممم سونیا  

 هوووووم-

- دیگههههه پاشو  

کنه بیدار منو تا تو بود شده خم رادا و بود باز من سمت در. کردم باز چشامو رادا صدای با  

- کجاس؟؟ اینجا  

- بخوریم ناهار تا واستادیم اینجا  
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- چنده؟؟؟؟ ساعت ناهار؟؟؟؟مگه  

- 3332ساعت  

- خوابیدم،،؟؟ ساعت چیییی؟؟؟پنج  

- کبدم سمت میره داره خورد رو کوچیکه بزرگه روده که پاشو. خانومی خرس بله  

 خخخخخ-

بودیم راهی بین رستوران ی جلوی. شدم پیاده کردمو مرتب رو بود شده نامرتب که شالمو  . 

- نداره؟؟ دستشویی اینجا رادا  

- هست رستوران تو چرا  

- بریم باشه  

 که میگشتم رایان و رادا میز دنبال. بیرون رفتم صورتم و دست شستن بعد و دستشویی سمت رفتم من و شدیم رستوران وارد باهم

یکی به خوردم  

- خانوم ببخشید  

بود خوشگلی تقریبا و مشکی چشم جوون پسره ی سمتش برگشتم  

- نداره اشکالی  

نشستم رادا کناد سمتشونو رفتم. کردم پیدا میزو که برگردوندم سرمو  

- میگفت؟؟ چی پسره  

بود کرده تعجب راداهم. کردم نگاش تعجب با رایان صدای با  . 

- . کرد عذرخواهی بعدشم بهم خورد  

 اها-

 غذا دقیقه ده بعد. حلقمممم تو تفاهممون. داد سفارش برگ کباب هم رایان و کوبیده رادا و برگ کباب من. داد رو منو و اومد گارسون

 کردمو هم تو اخمامو. دیدم رو پسره همون که کردم بلند سرمو. کردم حس یکیو نگاه سنگینی. خوردن به کردیم شروع و اوردن رو

 پنجره پشت از هم پسره اون شدیم که سوار. ماشین سمت رفتیم و کرد حساب پولشو رایان و خوردیم غذامونو انداختم پایین سرمو

دادم بیرون راحتی سر از نفسمو افتادیم راه وقتی. عصاااابم رو بود اینجوریه؟؟؟رفته چرا این. میکرد نگام هنوز رستوران  . 

 چت یکمم و. اینستام صفحه گذاشتم رو رامسرمون عکسای. بود گوشیم تو سرم موقه ازون منم بود خوابیده رادا و بود7: 32:ساعت

 شدم خسته نمیرسیم چرا خدا ای.خخخخخ. گفتیم پرت و چرت خالصه. نگه کسی به ولی مشهد میایم داریم که گفتم و سوگی با کردم

چسبییید اخیییییییییش. جلو کشیدم کردمو قفل توهم دستامو. دیگهههههه  . 

شدی؟؟ خسته-رایان  

 اوهوووم-

- میرسیم دیگه ساعت نیم  

 جدا؟؟-

 اره-
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- شکر الهی  

- تنگه خانوادت واس خیلی دلت اینکه مث.خخخخخخ  

- شدهههه ذره ی آرش و خانوادم واس دلم. ارررره  

کرررد؟؟؟ اینجوری چرا واااااا. توهم کشید اخماشو  

 اها-

شد؟ اینجوری چرا حاال میخندید پیش دقیقه دو تا که این  

 گمشو برو بابا اه. ادددب با. اددددب بی.. سونیا سرت بر خاک نوچ نوچ نوچ..باااشه ناراحت نمیاد دلم اخه. باااع کن ولللشششش

خخخخخ. گوشیم تو رفتم دوباره برداشتمو وجدانم سر از دست..   

بووود قشنگ چه وااای میخوندم داشتم. خوندن به کردم شروع رو هماپوراصفهانی رمانای از یکی  . 

رسیدیم-رایان  

گفتم خوشحالی با خونه دیدن با اوردم باال که سرمو. بود هم تو اخماش هنوز.ایششش  

- کنین خدافظی راداهم از خدافظ. دیگه برم من. مررررررسی  

- نکشتتون ارشتون به زیاد تنگیه دل بفرمایید شما  

 بهش. خخخخخخ. بخوره حرص یکم کنه بد فکرای بزار نداره داره؟؟؟؟اشکال دلیلی چه اخه ولی. نارااااحته کجا از این بگو اهاااااا

شدم پیاده زدمو لبخند  

 بای-

 بسالمت-

زدم رو زنگ رفتم سریع منننن جیگر حسود. خخخخخخخخخ. رفت کشیدو گازشو  . 

سونیااااااااا؟؟؟؟-مامان !!!!! 

- نمیکنی؟؟، دروباز مامانی.خخخخخخ  

- مامان عسل تو بیا  

 بابا و داداش و مامانم و شد باز در که ورودی سمت رفتم. بووود شده تنگ مون رز گل پر اطحی واس دلم چقدر. تو رفتم و شد باز در

میشدددددد له داشت استخونام. کرد بغلم محکم و سمتم اومد جت مث مامانم. بیرون اومدن  . 

- کشتییییم جون ماری  

- شدهههه ذره ی برات دلم دخترم شه فدات مامان  

- ماررررریییی بیشتر من  

- چیکارکنم؟؟ من بری پیشم از وقتی  

- برم پیشت از نمیخام که من میگی چی مامان واااا  

چشههه،،؟؟؟ مامان وااااا. گریه زیر زد مامان  

شد خون بچم دل نگیر ابغوره اونقدرم خودم بده دخترمو یکمم خانوم مریم-بابا  
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 کوووهم برای. پشتمه همیشه که مردی این برای. بود شده تنگ براش دلم چقدر. بابا بغل رفتم. کرد ول منو کردو پاک اشکاشو مامان

کردم بغل بابارو محکم. بود شده تنگ دلم  

- چطوره؟؟ بابا دختر  

- چطوره؟؟ من احمد. بابایی مرسی  

- بکش خجالت شیطون  

- خودمیییی احمد نوموخام  

؟؟ من به نمیدینش رو موشی این-سینا  

بگیرش بیا-بابا  

- ؟؟ عروسکم من مگه ععععع  

عروسکممم اره-سینا  

کردم بغلش محکممم. بود شده تنگ چلم و خول داداش این واس چقدر که اخخخخخ. کرد بغلم محکم  

- داداااشی؟؟ چطوری  

- شدمممم عااااالی تورودیدم  

- دادااااشی مررررسی  

توخونه بریم بیاین-مامان  

دخترم بفرما-بابا  

- نیستمممم که مهمون بابا  

چشمیییی نور-بابا  

- جونممم داحم داااری ارادت  

اتاقم مخصوصاااا. بود شده تنگ خونمون واس دلم چقدر که وااااای. توخونه رفتیم و خنده زیر زدیم  . 

- اتاقممم میرم من  

عروسکات پیش شیطون برو-سینا  

 ای. تو رفتم اتاقمو سمت رفتم سریع. کوچولو میگفت میکرد مسخرم سینا همیشه همین واس بود عروسک پرررر من اتاق.خخخخخخ

 خوبیه حس چه. کردم باز پامو و دست کشیدمو دراز روش و تختم رو پریدم. بووووود تنگولیده دلم چقدر جیگررررم اتاق جوووونم

کردم بغلشون بودمشون چیده تختم دور عروسکاموکه. خودت ی خونه برگردی مدت ی بعد  . 

- بووووود شده تنگ براتون دلم چقدر من جیگرای  

زدن اتاقمو درو.کردم سفیدعوض شلوارجذب و تیشرت با لباسامو شدمو بلند بوسیدنشون کلی بعد  

 بفرما-

نشست تختم رو اومد و شد اتاقم وارد سینا  

- میگذره؟؟ خوش خانومی اجی  
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- خانوم ساحل با توچطوری.مرسی  

- بگم؟؟ چی هعیییی  

نشستم کنارش رفتم شد ناراحت جوری ی سینا  

- شده؟؟ چیزی داداشی  

 نه-

- ارهههه؟؟ بامن  

- کرد توپنهون از نمیشه رو هیچی.هووووف  

- شدهههه،،؟؟؟ حاالبگوچی. فهمیدی خوبه  

- شده عاشق داداشت  

 چییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟-

- ترسیدم کووووفت  

- سونیاااا جونه بگو  

- میگم راست توو جون ب  

- ؟؟؟ خوشبخت دختره این هست کی  

 ساحل-

 چیییییی؟؟؟؟؟-

- شدممممم کر سونیا اه  

- ساحل؟؟؟ همون  

- خب اره  

 چجوری؟؟؟؟-

 نمیدونم-

- ناراحتی؟؟؟ چرا خب  

- باشه نداشته دوسم شاید  

- داری دوسش بگی بهش باید. نداره باید و شاید عشق  

- چی؟؟ نکنه قبولم اگه  

-  چیش همه از عاشق ی و توعاشقی. ریسکه رندگی تو چی بمیرم؟؟همه بزنه بهم ماشینی شاید بیرون ازخونه نمیرم بگی باید پس

 میگذره

- چیکارکنم نمیدونم  

- کن خاستگاری  
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 چییییی؟؟-

 خاستگااااری-

- کنی خاستگاری ازش شرکت بیای تو میشه می.. میشه  

 من؟؟؟؟؟-

 اوهوم-

- خوشبختتتت دختره این چجوریه ببینم میام. اررره  

- میای؟؟؟ کی  

- فرداخوبه؟،.داریااااا هم ذوقی چه  

- داری کار که فردا  

 چیکار؟؟-

 هان؟؟-

- ندارم کار فردا من  

 نگفتن؟؟-

 چیو؟؟-

- جلو فرستادن منو نامردا. واااای  

- سینا؟؟ میگی چی  

- کنی فکر روش بده قول میگم چیزی ی سونیا  . 

- . چیه؟؟ ببینم بگو  

- بده قول  

- میترسونیم داری  

- بده قول  

- میدم قول.هوووف  

- یادته،،؟؟ که تهرانتونو ی خونه از دزدی اون سونیا  

- اره. خب  

- شما واحد تو بیاد هم رایان و کنی ازدواج بارایان تو که رسیدن نتیجه این به و کردن فکر روش بابا و عموعلی  

شد؟؟؟من؟؟ازدواج؟؟؟رایان؟؟؟؟ چی گفت؟؟؟؟االن عایا؟؟؟؟؟چی میشنون درست گوشام من خدای وای  

- خوبی؟؟؟ سونیا  

- گفتی؟؟؟ چی چ چ چ  
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-  میان هم شب فردا. بیا کنار باهاش لطفا پس. گرفتن رو تصمیم این که میدونستن چیزی ی حتما بزرگترا. کن فکر خوب روش ببین

 خاستگاری

 !!!!!!چییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،-

- میشی خوشبخت مطمنم. کن فکر روش میکنم خواهش سونیا  

کررردم قاطی میشم؟؟وای خوشبخت رایان با من ینی . 

- بگیر تصمیم بعد فکرکن روش اجی. دیگه میرم من  

واقعیته؟؟؟ اینا وای. هوا رفت جیغم که گرفتم پام از نیشگون ی. بکنم نمیتونستم باور اصن. بود زده خشکم. بیرون رفت سینا   

کنم؟؟؟؟ ازدواج رایان با من ینی. نمیشه باورم اصال  

 عمت درد ب طرفه ی عشق. دارم دوسش که من. نداره دوسم رایان خب ولی... کنم انتخاب رو درست راه کن کمکم خودت خدایا

رفتم خواب به خاستگاری این به فکر با و کشیدم روم رو پتو تختمو رو کشیدم دراز. کننننن کمکم خدایا اههههه. میخوره  .  

 شدم بیدار دید وقتی. میکرد نوازشم داشت و بود نشسته سرم باال مامان. کردم باز چشمامو میکنه نوازشم داره یکی اینکه احساس با

زد لبخند بهم  . 

- دخترگلم بخیر صبحت  

- عزیزم مامان بخیر صبح  

هااااا1332ساعت بشور صورتتو و دیت پاشو -  

 !!!!!؟؟؟؟؟؟؟1:30-

 اوهوم-

زدم لب برق ی و اینه جلو اومدم. شستم صورتمو دس رفتم بوسیدمو مامانو پیشونی شدمو بلند.خوابیدممم چقدر  . 

- چیزه امممم  . 

ماری؟؟؟ شده چیزی-مامان سمت برگشتم  

- نه نه  

- لطفا باش راحت مامان  

- زد؟؟ حرف باهات دیشب دی.  سینا  

 مامان اره:گفتم و زدم لبخند بهش.خخخخخ. میترسه ازت مامانت که برسرت خاک سونیا. بگه میترسه چرا بگو پس. هوووووووف

 جون

- چیه؟؟ نظرت. خب  

- بیان میتونن. زنم نمی حرف بابا روحرف منم. گفته که میدونسته چیزی ی بابا حتما. خب. خب  

شدممممم خفه مردممم واااای. میچلوندم داشت و بود کرده بغلم مامان. شدم لهههه دیدم یهو  

- هستی عاقلی دختر میدونستم دخترم فدات به مادر  

- کردی خفم مامان  

نشد که چیزیت من شم فدات الهی. نبود هواسم ببخشید مادر وای-کرد ولم یهو  
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- جونم مامان نه  . 

- بگمممم بابات به برم من  

 راه این تو خودت میکنم خوااااهش. اینه سرنوشتم شاید. هستم رایان عاشق من خدایا.هووووف. ذوق با بیرون رفت که زدم لبخند بهش

 امید به خدایا. میکنم ریسکی هر رایان سر من. هستم تهش تا و گذاشتم پا راه این تو من. کنم عاشقم رو رایان تا کن کمکم. کن کمکم

بشه دوطرفه و دربیاد ای طرفه یک از عشق این که کن کاری. خودت  . 

زدم سوگی به زنگ یک برداشتمو گوشیمو  . 

بوووووق.بووووق.بوووووو.بووووق  

- دلم جووووون  

 سالااام-

- بودیم واالنشنفته  

- بشنو حاال  

 شنفتم-

-. عااااشق؟؟، خانوم خبرا چه.افرین  

- خانووووم عروس خبرخوووشی  

- رسیده؟؟؟ توهم به خبرا.هووووووف  

- شدههههه حاااللت ب خوش سونیا واااای. اوهوووووم  

- داری رو گلی اون ب ارش شده تو حال ب خوش  

- نکنننن شک که ارش خوبیه تو دوما ندارمش هنوز اوال  

- داریش دراینده ایشاهللا  

 انشااللللله-

- داشتناااا حیا یکم قدیم دخترای  

- حیانداریم شدیم روزرسانی به االن. قدیییم میگی خوبه  

- بعلههههه اوه  

- باش امشبت فکر به برو خانوم عروس  

- خانوم؟؟؟ عروس نگی اینقدر میشه  

- خانووووم عروووووس نووووچ  

 زهرماااار-

- ادددب بیییی  

- شده تنگ برات دلم اینجا بیای میشه جان ادب با  

- نشوووو مزاحم اقا دارم شوهر خودم من. هیییییع  
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- دیگههههه بیا پاشو. سلوووو  

- بااای فعال پس گلم اوکی  

 باااای-

خخخخخخ. نبوووود که عاشقمم داداش و بودن نشسته مبل رو بابا و مامان. پایین رفتم کردمو قطع . 

 سالم-

بخیر صبحت گلم دختر سالم-بابا  

- بخیر هم شما صبح  

بخور برو گذاشتم میزه رو برات غذا دخترم-مامان  

 مرسی-

 رفتم شستمو کردموظرفمم جمع رو سفره خوردم که غذامو. بود قیمه. خوردن به کردم شروع نشستمو صندلی رو و اشپزخونه رفتم

 توهال

 محکممم سمتشو پریدم شد که وارد سوگی. کردم بازش درو سمت رفتم سریع. سوگیهههه جون اخ. زدن رو در زنگ موقه همون

خووب بودم دیده ماه پنج بعد رفیقمو.خخخخ. بود چسبیده من به کنه مث اونم. کردم بغلش  

 سالاااااااام-

شدیییی بزرگ چه واااای. سالاااااام-سوگی  

- نمیکنه رشد ادم که ماه پنج تو خر سوگی. خخخخخخخخ  

- نیستی ادم که تو خب  

گفت کنم بارش چیزی ی کنم باز دهنمو اومدم  

- اییییی فرشته  

- گفتمممم.اهاااا  

- اومدی خوش خانوم سوگند سالم  

سمتش برگشتیم مامان صدای با  

خوبین جون خاله سالم-سوگند  

- شدی خسته واستادی پا سر تو بیا. دخترم مرسی  

 ممنون-

تو بیا-من  

خونه تو رفتیم  

- احمد عمو سالم  

خوبی؟. اومدی خوش. دخترم سالم-بابا  

- خوبین؟؟ شما. عمو ممنون  
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- خدا شکر  

اجازتون با.. من اتاق تو میریم ما بابایی-من  

برو باباجان باش راحت-بابا  

فعال-سوگی  

و نشستیم تختم رو. من اتاق تو رفتیم  

چطووووری؟؟؟ واااای-سوگی  

- واقعاااا ممنون خیلی  

 خواهششش-

- ؟؟ آرش از چخبرا  

- خبر بی حاظر درحال  

- شده تنگ براش دلم  

کلم پس زد یکی  

- دارررری؟؟؟ مشکل.آخخخخخخخخخ  

- هاااا کنی شوهر میخای امشب دختر کن چشاتودرویش. کررررد غلط دلت  

- پسرخالمههههه خب.وااااا  . 

- هاااا منه ی اینده شوهر خب  

- بابااااا ن.عععععع  

 بعلهههههه-

- آرشه صدتای خودم شوشوی. توهم حاال خب  

- شوشو؟؟؟.اوهوع  

 ارههههه-

خنده زیر زدیم  . 

- ای دوساله فکرمیکنه ببینه شوشوت رو عروسکا این  

- میکنین؟؟ مسخرشون اینقدر که دارن شما با مشکلی چه عروسکا این اخه. سالس دو عمت  

- ؟؟؟؟؟؟؟ باشی داشته عروسک اینقدر باید چرا سن این توی تو اخه  

- دالممممم دوسشون خب  

 عخیییییی-

 کوووووفت-

 دررررد-
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- سوگییییی وااااااای  

 چییییی؟؟؟-

- بپووووووووووووشم؟؟؟؟؟؟؟ چی امشب من  

 نیدونم-

- کن انتخاب برام لباس ی برو پاشو نیدونم کوفت   

- پاشو. نداریم بیشتر که رفیق یه  

 عاشقتممم-

 شده کاری سنگ یقش رو که ربع سه آستین دامن و کت یک از آخر از که میکردیم رو و زیر لباسامو. کمدم سمت رفتیم شدیمو بلند

شد عاااالی. گذاشتم براش هم سفید شال وی. کردیمش ست گلبهی کفش یک با اونو. اومد خوشمون گلبهی رنگ به بود  

- عااالیه این. سوگی مرررررسی  

- همه مثل هامون سلیقه شکر خدارو  

- دیهههه منی عشق همین واس  

- شد دراز گوشام  

- بود دراز.خخخخخه  

- کن خوبی و بیا  

- منننن شم فدات.خخخخخ  

- میاناااا7 ساعتای تقریبا اونا5332ساعت. بابا خب  

- لطفا نده استرس.هوووووف  

- میدیدم تورو و میبودم میخاست دلم خیلی.خخخخخخخ  

- بخندددد عمت ی نداشته ریش به. کوووفت  

- حتمااا چشم.خخخخخه  

 بیجوووول-

 باجوووول-

- میاد؟؟ امشب رایان نظرت ب سوگی.خخخخخخ  

- نخاااد منو جیگر ی سونیا نیس که خر.اوهوم  

- بگم؟؟ چیزی ی سوگی..هووووف  

- عزیزم بگو  

- شدم عاشق من. من. من  

- کییییی؟؟؟ چیییییییییی؟؟؟؟؟؟عاشق  
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- دیگه رایان عاشق خوب. عمم عاشق.هییییس  

- نگفتیییی؟؟؟ زودتر چرا کصافط وااااای  

- نگو کسی به لدفا سوگی. بدونه کسی نمیخاستم  

- میگیمااااا بهم رازامونو بچگی از تو و من نیس یادت اینکه مثل  . 

- دنیایی رفیق بهترین تو  

- اجی همچنین  

دیگهههه دره صدای) تق تق تق ) 

 بفرمایید-

رومیز گذاشت و اتاق تو اومد میوه پر ظرف یک با مامان  

- کن پذیرایی خودت از خودت نمیکنه کاری که سونیا جان سوگند  

- ماااامااااان عععععععععع  

- دیگه میگم راس خب  

دیگه منه مثل هم سونیا جون خاله-سوگی  

 خدانکنه-

 مامااااان-

- فرشتس دخترم. کردم شوخی . 

خوردن به کردم شروع برداشتمو موز یک و ها میوه سمت رفتم.. رفت اتاق از مامی. زیاد احساست ابراز خندیدمو  . 

- نشی خفه  

گفتم پر دهن با  

- نخور غصه تو  

- کردی بد حالمو. اه اه اه  

 عخیییی-

- شد بد حالم دهنتو اون ببند. کوووفت  

 هرهرهر-

- لدفا نکن باز تو بابا کردم غلط  

- بخور چیزی ی بیا  

- میام من نکن باز دهنتو تو باشه باشه  

بره که برداشت کیفشو شد تموم که پرتقالش. نکنم باز دهنمو من تا خورد و کند پوست برداشت پرتقال ی اومد شد بلند سریع  

- دیگهههه کجاااا؟؟؟نرو  
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- میشه رد هم هفت شی اماده و حموم بری تو تا عزیزم  

- بمون تو خب  

- بای میزنم سر بهت بعدا. کهههه نمیشه  

 حموم از ساعت1بعد. خودم ساییدن به کردم شروع. بود5 ساعت. حموم رفتم برداشتمو حولمو منم. رفت سوگی و کردیم روبوسی

 حالت بهش و کردم خشک موهامو باهاش و زدم برق به رو سشوار و پوشیدم رکابی یک و شلوارک یک و کمدم سر رفتم. درومدم

 شال و کردم پام هم کفشارو و پوشیدم هم مشکی ساپورت یک بود زانوم از تر پایین تا دامنش چون و کردم پام رو دامن و کت. دادم

 نگاه.شدممممممممم جیگر چه که واااای. کردم نگاه آینه تو خودمو. زدم گلبهی ی رژگونه و ریمل و گلبهی رژ ی. کردم سرم هم رو

 و بود پوشیده کاربنی پیراهن با مشکی شلوار و کت یک و بود نشسته مبل رو بابا. هال تو رفتم سریع. بود دقیقه6352 کردم ساعت

بود آشپزخونه تو که هم مامان. بود پوشیده زرشکی پیراهن و کاربنی شلوار و کت یک که بود کنارش هم سینا  . 

 سالم-

زدن لبخند هردوشون دیدنم با و سمتم برگشتن  

دخترم شدی عالی-بابا  . 

شدیییی محشر موشی-سینا  

- نمیرسم که شماها به  

- شدیییی عالی دخترم وای  

بود پوشیده کاربنی مشکی زنونه لباس یک مامانم. صورتم تو کرد فوت سمتمو اومد سوره با مامان  . 

- شدی عالی کن فوت خودتم واس مامی  

- حرفارو این نزن دختر  

- خوشگلم؟؟؟ مامان چرا  

- بیاری چای بگم تا اشپزخونه تو یریم اومدن اینا. استغفرهللا  

- نیارم چای نمیشه مامان اه  

- بیارییییی باید. نهههه  

 وارد رایان بعدشم و رادا بعدشم و(رایان مامان) نیلی خاله بعدشم و عموعلی اول.. کرد باز سینا که زدن رو در زنگ موقه همون

 دلم چقدر. کربات و سفید پیراهن و مشکی شلوار و کت. شدههههه خوشتیپ چه واااای. بود دستش رز بزرگ گل ی رایان. شدند

 گل دسته. داد جوابمو خودم مثل اونم. سالم گفتم آروم رسیدم که رایان به.. کردن احوالپرسی به کردیم شروع...بووود شده تنگ براش

 وجدان اه. بابا بمیر. بکششش عمیییق نفس.. دااارم استرس. کننن کمک خودت جون خدا وای..آشپزخونه تو رفتم و گرفتم. داد بهم رو

شدم دیوونه باز خدا وای... بسالمت. بای رفتم من سوخت دلم اخی. بردار سرم از دست االن خواهشا  .. 

- بیار رو چای مادر سونیا  

 چشم-

 و سینا و مامان و نیلی خاله بعدش و بابا به بعدشم و دادم عموعلی به اول. بیرون رفتم و برداشتم و ریختم رو چای سریع.هوووووف

 رادا کنار منم. میزدن حرف جفت جفت داشتن همه. برداشتم چاییمو نشستمو رفتم منم و برداشت رو چای.. رایااان که آخرشم و رادا

چطوره؟؟؟ من شفیق رفیق- بودم  

- داداشمممم زن میشی که نمیشه باورم سونیا واااای. عزیییزم مررررسی  . 
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زدم لبخند ی فقط. کشیدم خیجالت خوب نگفتم هیچی  

- مطلببب اصل سر بریم احمد اقا خب  

استررررس واااای. خداااا وااای  

- بکنین میخاین هرکاری کاغذ این و قیچی این. علی اقا بفرمایید  

- دارین اختیار  

فقط محرمه که رادا به رایان. شن مزدوج باهم بهتره پس باشن تنها نیست درست جوونا این که اونجایی از -   

- باشن خونه ی تو باهم و شه محرم سونیا به باید فقط  . 

مطلب اصل سر بریم. گفتیم قبل از که اینارو خب-بابا  

 عموعلی،،،،،

بزنیم حرف تا اتاق تو فرستادن رو رایان و من آخر در و. شد شروع حرفا خالااصه  . 

اتاقت به کن راهنمایی رو رایان اقا دخترم-بابا  

 چشم-

 رو. شدم وارد سرش پشت منم و رفت. تو بره تا شدم منتظر و کردم باز درو. اومد دنبالم هم رایان و رفتم اتاقم سمت به و شدم بلند

نشست صندلی رو اونم و نشستم تخت  

- کوچولویی هنوز.. باحاله چه اتاقت  

- کوچولویه باشه داشته عروسک آخه؟؟؟هرکی ربطی چ  

- اره من نظر از  

- نیس مهم نظرت  

کوچولو میگه من ب پررررو بچه. ایشششششش  

- کرد چاشنیش هم پوزخند ی) مادموزل داری انتظاراتی چه آیندت شوهر از بگو. کن ول اینارو ) 

میکنهههه مسخره بیشعوووووور  

- نداره ربطی شما ب آیندم شوهر از انتظاراتم  

- شم آیندت شوهر قراره من چون. داره ربط خیلی اتفاقا  

- اونوقت؟؟؟ گفته کی  

- بیرونن اون که اونایی  

- منه نظر مهم  

- نبودم اینجا االن من بود می تو و من نظر مهم اگه  

- کننننن کمکم خودت خدایا. دارم دوسش بفهمه نمیخام...شده؟؟ چت سونیا وای)کنیم ازدواج نمیخایم میگیم خب ) 

- اومدم اجبار به و بزرگترا حرف خاطر ب فقط و فقط. خاستگاریت بیام که نیستم عاشقت من مادموزل ببین. نشد گفتم.هه  
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- اینجام بابام خاطر ب فقط و نشد ولی کردم مخالفت منم. نیستم ابروت و چشم عاشق منم جناب ببین  

- همو کنیم تحمل و کنیم قبول شده که اونام خاطر ب باید پس. مجبوریم که میبینی خب  

گفت که نگفتم چیزی  

- کنیم دخالت هم کار تو نباید هرگز فقط  

- ندارم کارارو این حوصله من نخور غصه.هه  

نمیکنن درموردمون خوبی فکرای وگرنه بیرون بریم:گفت پوزخند ی با و فشرد بهم دندوناشو  

در سمت رفتم شدمو بلند سریییع. چییییییی؟؟؟منحرررررف  . 

- کنن خوب خوب فکرای بزار. بابا نترس  

 عوضییییییی

- بریم بیا لطفا  

- مادموزل باشه.خخخخخخ  

گفت نیلو خاله اخرشم بگیم چیزی تا بودن منتظر همه ما دیدن با. هال تو رفتیم و بیرون اتاق از رفتیم  

- شد؟؟؟پسندیدین؟؟ چی  

نداریم مشکلی-رایان  

دخترممم؟؟؟ اره-نیلو خاله  

- نداریم مشکلی بله.. اجازتون با  

میزدن دست بقیه و کشیدن می کل نیلو خاله و مامان  . 

- گلمممم عروس پس مبارکه  

کنیم؟؟ دخترتون دست حلقه میشه سهرابی آقای ی اجازه با-گفت نیلو خاله که نشستیم رفتیم. هه. عجیبی ی واژه عروس؟؟؟چه  

بفرمایید. شماش دست ماهم ی اجازه-بابا  

- دارین اختیار  

 شده کشیده ستاره روش که نانااااس ی حلقه یک و کرد باز رو جعبه در. بود دستش هم جعبه ی. من سمت اومد و شد بلند نیلو خاله

کرد انگشتم تو و اورد باال دستمو. خوشگلههههع چه واااای. دراورد رو بود  

- کردی خوشحالم خیلی عروسم  

نشست جاش سر رفت هم خاله و زدن دست همه. انداختم پایین سرمو زدمو لبخند ی  

کنیم مشخص رو مهریه بیاین خب-عموعلی  

قبوله بگین هرچی-بابا  

- بگین باید شما دیگه نه  . 

- دیگه بگو پس هست ذهنت تو مهریه ی میدونم که من جان علی  

- میدونی منو کارای همیشه احمد  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

- هاا سالمی بیست رفیق  

- کجایی؟؟ جوونی. هعیییی  

 هعیییی-

- بگین بود کم اگه میگم رو مهریه من پس خب  

 بفرما-

-  تو خونه یک و شمعدون و آینه و قرمز رز گل کامیون یک و سکه عروسم تولد تاریخ اندازه و ماشین یک و لواسون تو خونه یک

 جردن

نمیییخام چیز اینهمه من. افتااااااد چیییییییی؟؟؟؟؟؟فکم  

زیاده خیییلی اینا علی-بابا  

- هست کمم من گل عروس برای  

بگم؟؟ چیزی ی میشه. ببخشید-من  

گلم عروس بگو-عموعلی  

- ندارم دوس اینجوری من. کنین کمتر رو مهریه لطفا  

- هست کمم تو برای اینا دخترم اخه  

- بردارین هارو خونه از یکی حداقل. نه  

 ..اخه-

- لطفااا. عموجان  

- کدومو؟؟ خب.هووووف  

- بردارین رو جردن ی خونه  

- چشممم. نمیزاریاااا ای چاره  

 ممنون-

بدن خون برن فردا پس خب-بابا  

بدن خون برن تا دنبالش میاد رایان-عموعلی  

میتررررسم. نمیددددممممم خووووون وااااااای  

خوب خیله-بابا  

 بخیر شب یک با شدمو بلند. رفتن کردیمو خدافظی همشون با. شدمممم خسته اخخخخخ. کردن رفتن قصد زدن فک که ساعت یک بعد

خوابیدم کردمو بغل عروسکمو و کردم عوض لباسامو اتاقمو تو رفتم  

- مادرررر پاشووو جان سونیا  

- کنننن ولم مامان اههههه  

- منتظرتهههه رایان میگم پاشووووو  
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نشستم روتختم بسته چشم. رایااااان توروووح اهههههه  

- برهههه بگو مامان  

- دخترررر؟؟؟؟ چی ینی  

- گفتم که همین ینی  

- شوووووووو بلند  

واستادم و پایین رفتم تخت از و کردم باز کاااامل چشامو. کردم سکته رسماااااا زد که جیغی با  

- شدمممم بلند.چشممممم  

- منتظرته شو اماده سریع دخترم افرین  

 چشم-

 مشکیی شلوار ویک قرمز و گلبهی های گل با سفید مانتوی یک صورتم و دست شستن بعد. زدماااا رو سکته. اخیششش. بیرون رفت

پایین رفتم و برداشتم گوشیمو و زدم ریملم و زدم صورتی رژ یک و پوشیدم سفید کفش و مشکی شال و  .. 

منتظرته بیرون رایان دخترم بدو-مامان  

 . هوووووف

- خدافظ.چشممم  

باش خودت مواظب دخترم خدافظ-مامان  

بود در جلو رایان ماشین کردم باز که درو بیرون خونه از رفتم  . 

شدم سوار سمتشو رفتم  

 سالم-

- اومدی؟؟ دیر چرا.سالم  

- داشتم دوس  

- که بدم نشونت داشتنی دوس ی ... 

کنمممممم چیکارش خدا ای. میکشه نشون و خط واسم حاال از ببین . 

- دارم کار لطفا بیوفت راه  

- بیارن تشریف میخان جونتون آرش حتما..هه  

 . شاید-

اهنگ و کرد روشن رو اهنگ. داشبورد تو میرفتم داشتم که کرد حرکت جت سرررعت با یهو  (Ani lorak نام به  Hold my hear 

)  اذیتش اینقدر اینو که بمیری سونیا. میلرزید ماشین واااای(.عاااالیه کنییینش گوش حتماااا) کرد زیاد تهههه تا صداشو و گذاشت رو

 پایین اورد سرعتشو دقه چند بعد. کنمممم دانلودش باشه یادم حتما هااااااا نااااازه اهنگش چقدر ولی. خودشههههه تقصیر اخه. میکنی

 و کرد پارک ماشینو. رسیدیم ساعت نیم بعد..هاهاهااا. سرعتممممم عااااشق که نمیدونه میترسم سرعت از کرده فکر خخخخخخخ.

 ام 5 نفر... میترررسم دادن خون از من خدا ای.. نشست کنارم اومد و گرفت نوبت ی هم رایان و نشستم من و شدیم وارد. شدیم پیاده

شدههههه تنگ براش دلم چقدر که وااای. بود آرش. اوردم درش جیبم از گوشیم صدای با.. بودیم  . 
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- معرررررفت بی ی پسرخاله سالااااااااااام  

- برااااات دااارم. میکنیییییییی شوهر من بدون کثافطططط. سالااااام مااااار زهر  

- نکردمممم که هنوز.خخخخخخخخخخ  

- نگو منو و بکن بیا خدا تورو ن  

- میشههههه تو بدون مگه اصن  

- داری دوسم خیلی میدونم.. اهم هما  

- صددددد در سگ  

- کجایی؟؟... کوووووفت  

- بدم خون اومدم  

- شدییی مرغا قاطی هم تو. الهیییی  

- میشییی زودی ب توهم دوما نشدممم هنوز اوال  

- نمیشم نخیرررر  

 میبینیمممم-

 ببیییین-

 دوست چقدر. خخخخخخخخ. بشنوه تا بود شده دراز اسب گوشای مثل گوشاش ولی بود زده راه اون به خودشو رایان خخخخخخ

مننننن دارمش  

- مررردی؟؟؟ دختر  

- هستم نه نه هان؟؟  

- باااای جون خاله دختر دیگه خب.. معلومه  

- جووووون پسرخاله بااااای  

میشه؟؟؟؟ ناراحت چرا خب وااااا. عصبانیت شدت از دربیاد دود میخاد رایان دماغ از دیدم که کردم قطع  

بشینید بفرمایید-خانومه شدیم دکتر اتاق وارد سرش پشت و شدم بلند منم و شد بلند توهم اخمای با رایان که کردن اعالم رو شمارمون  

 پام و دست وووووووی. کرد فرو رو سوزن رگ کردن پیدا بعد و زد باال آستینشو و رفت خانومه. نشست رفت رایان اول

بستم چشامو. میلرزیددددد  

- دیگه بیاین خانوم  

 میتررررسم مننن خدای وااای. مررررگ صندلی اون سمت رفتم. بود من منتظ زنه و بود شده بلند رایان. کردم باز چشامو سریع

کشیدم خفه جیغ ی و گزیدم لبمو کرد فرو که سوزنو. استرس از میمیردم داشتم کرد پیدا رگمو و زد باال آستینمو و نشستم وقتی.  . 

- واستا دقه دو نداره که چیه؟؟درد خانومی  

- باااااااش تند  
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 بلند. شدم زنده و مررردم خدا وااای. ریخت اشکم قطره ی. کشید و سوزن و گرفت خونمو سریع. دادن خون از میترسیدم بچگیم از

منوگرفت رایان سریع که میوفتادم داشتم و رفت گیج سرم شدم که  

- ؟؟ میکنی گریه چرا دیگه بود سوزن ی سونیا  

- داشت درد  

- شد تموم که حاال. دیگه کنی تحمل باید خب  

 نفس ی شدم که سوار.  اینا رایان خونه میفرسته آزمایشارو فردا گفت هم خانومه. ماشین سمت رفتیم باهم و گرفت بازومو زیر

 چشامو. بدجوووور بووود گشنمم. میرفت گیج سرم و بود بد حالم هنوز افتاد راه و شد سوار هم رایان. آخیشششش. کشیدم آسوووده

 مغازه ی سمت رفت و شد پیاده رایان دیدم کردم باز که چشامو. واستاد ماشین دیم دقیقه چند بعد دادم تکیه شیشه به سرمو بستمو

شد سوار رایان و شد باز ماشین در باز دقیقه چند بعد که بستم چشامو دوباره.  

- نمیری. بگیری جون بخور بیا  

- نمیمیرم نخورم حلواتو تا نخور غصه  

 چون کنم لج نمیتونستم. پام رو انداخت پالستیک ی. مییییییمردممممم من وگرنه نیوفته اتفاقی همچین وقت ی تا گزیدم زبونمو سریع

 که هم رایان. اومد حال جیگرم.  اخییییششششش. خوردن ب کردم شروع و دراوردم ایچ سن و کیک توش از. بود گرسنم وااااقعا

 از شدم خم شدمو پیاده ماشین از خونه رسیدیم وقتی.... گررررفتم انرژی انگار اصن خوردمشون وقتی. افتاد راه کردو روشن ماشینو

ماشین تو پنجره  

- خونه بیا  

- برس کارات به برو ممنون نه  

بوووود ناراحت هنوز بابا ای  . 

- بای. باشه  

 خدافظ-

تو رفتم و کرد باز درو مامان و زدم رو خونه زنگ  

- باال؟؟ بیاد نگفتی رو رایان چرا. دخترم سالم  

- داشت کار. نیومد  

- گذشت؟ خوش.اها  

- داره؟؟؟ گذرونی خوش دادن خون  

- دیگه بودی شوهرت با خب.خخخخخ  

هوووف.اخالااقه خوش چقدرم. شوهرررر. ایشششش  

- که نشده شوهرم هنوز  

 مییییشه-

 و برداشتم گوشیمو تختمو رو نشستم. کردم عوض خونه وشلوار تتیشر یک با لباسمو.. تواتاقم رفتم دادمو تکون سرمو.هوووووف

 ی کردمو جمع اکسیرامو.. عاااشقشممم خخخخخ. کلششش رفتم بعدشم و گذاشتم عکس چند کردمو الیک رو نفر چند اینستام تو رفتم

و زدمو اتک ...... 
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 هم سینا و بابا شدم وارد هنو توهال رفتم و عسلی رو گذاشتم گوشیمو.. کردممممم بازی چقدر اووووو. بود15332 کردم ساعت نگا

بوسیدم بابارو گونه و سمتشون رفتم. رسیدن  

- نباااشی خسته جونم بابا سالااام  

- باشییی سالمت گلم دختر سالم   

زیاد احساست ابراز و سینا سمت رفتم  

- گلم داداش بر سالم  

- خولم خواهر بر سالم  

 ععععععععع-

گفت و کشید دماغمو  

-. توووو منی موشیه  

خونههه مردای نباشید خسته سالم-مامان  

خونه زن باشی سالمت- بابا  

- خونههه مادر مرررسی  

- بخورین غذا بیاین کنین عوض لباساتونو برین  

چشممم-سینا و بابا  

چیدیم میزو مامی و من اتاقاشونو تو رفتن  . 

مامییی کرررردی چه به به-سینا  

کرررده دیووونه رو همه-بابا  

شه اضاف من به میخاد که کسی اون و خانوادمم عااااشق. نکن جدا هم از مارو هررررگز خدای  .. 

 و توهال رفتن سینا و بابا خوردیم که رو غذا.  من ی عالقه مورد غذای بود فسنجون. کردیم شروع کشیدیمو غذا نشستیمو میز دور

کردیم جمع ظرفارو ماری و من   

نشست کنارم اومد هم مامان و نشستم بابا کنار هال تو فتم .. 

شماهستماااا بچه منم کنم فکر-سینا  

بشممم گلم پسر فدای-مامان  

نشست سینا کنار رفت شدو بلند  .. 

حسوووود ی گنده خرس ایشششش-من  

بابا بغل رفتم کردمو نازک چشم پشت ی منم انداخت مامان احساسات ابراز دستشو و دراورد زبونشو سینا  

ببینشششش بابا-من  

پسررر نکننن اذیتششش دخترمو-بابا  

میکنه اذیت منو شما دختر ععععع-سینا  
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ندارم کاریت که مننننن؟؟؟من-من  

کنیم؟ دومادت میخاد دلت توهم نکنه سینا-بابا  

کشید خجالت مثال و پایین انداخت سرشو نمایشی سینا  

بچهههعع بکش خجاااالت-مامان  

دلقکهههه سینا چقدر دلم وای... خنده زیر زدیم  

 پریدم کردمو باز درو. ععععع. بود آرش.. کردم نگا آیفون از رفتم شدمو بلند در صدای با(دیگه دره زنگه صدای)زینگگگگگگگگگ

میکرد سالم بقیه با داشت آرش پایین رفتم... کردم پام قرمز جین شلوار یک با مشکی تونیک ی اتاقمو تو  .. 

 سالم-

خوووووووبی؟؟؟. خااااله دختر سالاااام بههههههه-سمتم برگشت آرش  

- ؟ خوبی تو. مرسی .. 

- خدا شکر  

نشی خسته بشین عزیزم-مامان  

داشت دوس سینا اندازه رو آرش مامان کال  . 

خاله چشم-ارش  

مبال رو نشستیم  . 

میزارم تنهاتون ببخشید. کنم استراحت برم من دیگه خب-بابا  

باشین راحت جان عمو نه-ارش  . 

فعال پس-بابا  

کنه استراحت تا اتاقش تو باال رفت بابا  . 

میگذره؟؟ خوش.. خاان ارش خبراااا چه-سینا  

بعلهههه که خوش... خوووشی خبر-ارش  

دیگه همگروهی من رفیق با بهت بگذره خوش بایدم-من  

سوگی لققق دهن ای-ارش  

صحااابی خانوم بگی جانم؟؟؟سوگی؟؟؟؟باید-من  

افتاد پته تته ب بدبخت.. نمیدونستم چیزی من مثال الکی  

-  خوش شووووهرت همون یا همگروهیت ؟با میکنی توچیکارا خب(گفت کنه عوض بحثو اینکه واس.) بود همون منظورم خب.خ.خ

 میگذره؟؟

- حساسماااا شوهر کلمه رو من میدونه)خالی جات اره ) 

ضعیفه نکن اذیت ابجیمو-سینا  

تویی که ضعیفه.. دااارم دوس-ارش  
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دادیم ادامه بحثمون ب ماهم. میکنه باز خودش گفت مامان که شم بلند خاستم. زدن درو زنگ موقه همون که اورد میوه برامون مامان  

. 

ضعیفس؟؟ کی بدم نشونت میخای-سینا  

- تره؟؟ قوی که ببینین کردین شروع شما باز اهههه  

خوب نفهمه تو داداش-ارش  

نیستااا ادم مث شوخیاشونم اینا)میکشمتاااا-سینا ) 

جوووجه برو-ارش  

نگیرین جدی همیشمونهه کار خخخخخخ. میشدم له داشتم وسط اون من و پریدن هم ب دوتا این  . 

 سالم-

 و ارش وسط من چون. خوندم فاتحمو رایان دیدن با گه سمت اون برگردوندم سرمو.رایانه شبیه چقدر صداش.. بیژنننن امامزاده یا

 اصن.. میکشتممم هییییع... میگرفتم نیشگون ازش وسط اون منم(هاااا الکی)میزد سینارو داشت و بود خم من روی ارش و بودم سینا

چههههعع اون ب  .. 

جان رایان سالم-شد بلند سریع سینا  

دادن دست باهم  . 

.. شد بلند ارشم  

خوشبختم اشناییتون از.. رایان اقا سالم-ارش  

ممنون-رایان  

میکنه؟؟؟ اذیت ارشو میاد دلش ایشششش. بهش نداد دستم حتی  

باشین راحت. لدفا بشینین رایان اقا-مامان  

جون مامان چشم-رایان  

چیزااااا جوووون؟؟؟چه اوهوووووع؟؟مامان  

اینورم سیناهم و بود جلوم رایان و نشستم سینا کنار منم و نشستن سینا و رایان  .. 

رایان؟؟ اقا خبر چه-سینا  

شماست دست خبرا-رایان  

 درد ای.. زد پوزخند ی و فهمید رایان. نشستم سینه به دست کردم توهم اخمامو.. خببب کردم چیکار مگه.شده خراب لحنش چه اه

بودم فکر تو من و زدن حرف به کردن شروع اینا.. بابااااا کن ولش. ناراحتم اومدنش از کر فکر حاال..  .. 

دسشویی؟؟ به کنی راهنمایی منو میشه جان سونیا-رایان  

 من؟؟؟؟-

- عزیزم دیگه اره  

دیگه برو سونیا-سینا  

- بیاین دنبالم(رایان روبه..) باشه  
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نداشت دید دسشویی به هال از.. اومد دنبالم اونم و دسشویی سمت رفتم  .. 

 بفرما-

گرفت مچمو میشدم رد داشتم که کنارش از. برمیگشتم داشتم  . 

- اره؟؟ بود این واس صبحت ی عجله پس.هه  

- نبود هیچکس واس عجلم میکنی؟؟من اینجوری چرا رایان.هووووف  

- میگیری؟؟؟ گرم پسره اون با چرا  

- چون. خالمه پسر چون.. دارم دوست چون ... 

صورتم تو شد خم و چسبید من به خودشم و منو چسبوند دیوار به  

- میخاد؟؟؟ تنبیه دلت  

بمیر اه... سونیا سرت بر خاک.. بخام نباید ولی میخام بخاد دلت تا. من خدای وای  .. 

- رضاست عالمت سکوت  

 که دادم تکون سرمو.. وای.. اخم با داشت و بود گرفته سفت ولی دادم تکون دستامو.. نکننن پرروش سونیا.. عشق روی از هان؟؟و

جفتمون میزدیم نفس نفس.. ... کنه ولم که میزدم زور... کنم همراهیش که االنه خدا ندارم تحمل دیگه وای.. رفت ضعف دلم  

- گرفتی گرم خالت پسر با نبینم دیگه.. تنبیهت اینم  

نگفتم هیچی  

 فهمیدی؟؟؟؟-

- اره ا ا  

- عزیزم افرین .. 

گرفت مچمو دوباره که برم خاستم کرد ول دستامو  . 

- دیگههعع کن ولم  

- کن صبر.. بابا باشه  . 

کشید لبم رو و باال اورد دستشو  

- برو حاال خب.. میشد دیده زیادی  

نکشمشششششش کن کمک خدایا  

 عوضی-

هال تو رفتم سریع کشیدمو دستمو  . 

بسازی؟؟ دستشویی رفتی-سینا  

نشستم مبل روی و ندادم جوابشو  . 

هااااا حساسه روت خیلی رایان این سونیا ولی.. کشتن همو زدن اوه اوه-ارش  
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 بار ی میدی فحش بار خودت؟؟ی با چندی چند سر بر خاک سونیای... بود خوشمزه خیلی ولی... عوضی. بود نمی سال صد کاش

شدم بلند.. نشست سینا کنار و اومد رایان... توروخداااا کن ول وجدان اهههه...میگی؟ خوبشو  

خدافظ رایان.. کنم خدافظی بعدا نمیبینمت من خدافظ ارش-من  

شده چیزی ی میفهمیدن بود ضایه نمیگفتم اگه  

عزیزم خدافظ-رایان  

خوشگل بیشووور.. عزیزم کووووفت  

خاله دخی خدافظ-ارش  

اتاقم تو باال رفتم زدمو لبخند  .  

 دیوونه خدا ای.. بود بوسش اون و رایان پیش ذهنم همش....خخخخخخخ.. رایااااانووووو دارم دوس من چقدر... گاااد اومای

جوووونم هما رمان ی ادامه خوندن به کردم شروع برداشتمو گوشیمو بره فکرم از رایان اینکه برای...شددددددم .... 

دراوردم گوشیم تو از سرمو((-:دره صدای مثال الکی) تک تک تک .. 

 بفرمایید-

تو اومد سینا و شد باز در  ... 

؟؟ پایین نمیای چرا خانوم دیووونه -  

- اقا عنتر بیام ندارم دوس خب  

- دخترررر بزن حرف درست بزرگت داداش با  

مننننن بشم قوربونش. میخندید لباش ولی بود کرده توهم اخماشو نمایشی  . 

- بخونم رمان میخام بیرون برو پاشو حاال.. بزرگ داداش چشم.ععععع  

- بگیرررر یاد کارارو این برو بدیییی شیر بچه باید فردا نداری؟؟؟پس خوندن رمان جز ای دیگه کار تو ضعیفه.اهههههه  

- میکشمتتتتتتتتتت سیناااااااااااااا ... 

- نشووو عصبی ضعیفه..خخخخخخخخخ  

شییییی الل ای.. خنده زیر زد  

- عمته ضعیفه  

- هست توهم ی عمه عمم  

 نفس نفس چرخیدیم بس از.. میچرخیدیم تخت دور هی.. افتادم دنبالش تختمو رو از شدم بلند.. کنننن ادم اینو یا بکش منو یا خدا ای

 میزدیم

- دااارم کارت بشین کن ول توروخدا ضعیفه  

کشیدم گرفتمو دستم تو موهاشو و اونور تخت رو از پریدم و کشیدم جیییییییییییغ ی  

- وحشییییی آخخخخخخخ  

ببخشییید بگو-کشیدم تر محکم  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 نمیخاااام-

کشیدم تر محکم  

- ببخشییید باشه باشه  .. 

 آفرین-

نشستم تخت رو و کردم ول موهاشو و زیاد احساست ابراز بود دستم تو موهاش که طور همون  

- میبوسی هم میزنی هم داریااا درگیری خود اخه  

- ندارم بیشت که خر داداش ی اخه  

- توووله فداتممم  

- داری؟؟ چیکارم.. دیفووونه. خخخخخ  

شد اینجوری که میخاد چیزی ی باز خدا ای.. انداخت پایین سرشو و کرد توهم انگشتاشو کنارمو نشست  

- میخای؟؟ چی  

-_ برام کن خاستگاری رو دختره این برو بیا پاشو فردا اجی.. ندارم چینی مقدمه حوصله من خب.. فهم چیز ادم قووووربون  

هااااااااا شده پررررو داداشم چه.. واااموند دهنم  

ریخت بهم موهامو و خندید دید که گردمو چشای کرد نگام  

- ندااارم چینی مقدمه حوصله که گفتم من بشم قربونت خب  

- پرررووویی حد ایییین تا نمیدونستم دیگه  

- میای؟؟؟ فردا.. فهمیدی حالت خب  

- باشه....هووووووف  

- عزیییزم مرررررسی  . 

کرد بغلم محکممم  

- شدمممممممممم خفه سینا اخ  

 عاااااشقتم-

- باش جونت سح عاشق.. باشی عاشقم نمیخاد  

- باااازی؟؟؟ شوهر خواهر اوه اوه اوه  

- هستمممم بدی شوهر خواهر ی من. بعلهههه  

- باباااااا نه  

 بلههعع-

- بررررسه زنم داد به خدا  

- نمیکنم اذیتش زیاد دارم دوس خیلی تورو چون حاال  
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- مننن شم فدات  

- خدانکنههعهه ععععع  

- بخوریم شام پایین بریم پاشو دیگه خب  

- میخونم؟؟ رمان من ساعته چند شااااام؟؟؟مگه  

- 9332 ساعت(کرد ساعتش نگا) االن ولی والت نمیدونم  

- وقت ی نشم کوووور خووووندم چقدر..اوووووووووه  

- نداره افت بم بادمجون بابا نه  

- فرداهاااااا نمیام.ععععع  

- بریم پاشو.. کردم غلط. اوه اوه  

- بریم.. خخخخخ  

 ابراز نشستمو بابا کنار و پریدم.. میکرد پوست میوه براش که مامانم و میخوند روزنامه داشت که بابا.. پایین رفتیم باهم بلندشدیمو

زیاد احساست  

- چطووووری؟؟؟ جوووونم احمد  

- خوبی تو بابا عزیز مرسی  

 فدااااااتم-

بکش خجالت دختر استغفرهللا-مامان  

- حسود حسود. میشههههه حسودیت خانوم ماری.هاهاها  

- خنده زیر زدیم هممون که رفت بهم توووپ غره چشم ی..) استغفرهللا ) 

نمیکنم عوض دنیا با خانوممو-بابا  

- چیییی؟؟ من پس ععععععع  

- دوتا شما بعد خانومم اول  

- ذلییییل زن.. وای وای وای  

سونیاااااااا-مامان  

زیرخنده زدیم دوباره  

بخوریم شام بریم پاشین.. نمیشی آدم تو.هوووووف-مامان  . 

51سمت  

نمیشن ادم که ها فرشته خانوم ماری خب-من  

هیوالها نه ها فرشته گفتم-سینا  

- گرفت خودش که کشیدم نشون و خط براش.)سیناااااااا ) 
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- نبوووداااا تو به منظورم...اممممممم  

- داداشیییی افرین  

 جمع ظرفلرو معمول طبق شد تموم وقتی.. داااالمممم دوس چقدر اووووم.. کتلتااااا خوردن به کردیم شروع میزو سر رفتیم شدیمو بلند

توهال رفتیم و کردیم  . 

بخوابم زودی که رفتم شرکت برم فردا بود قرار چون.. بود شده11 ساعت  . 

- شیک شبتون.. الال میرم من  

بخیر شبت-بابا  

گلم بخیر شب-مامان  

شوکوالتی شبت-سینا  

خوابیییدم روشو پریدم تختمو سمت رفتم مستقیم اتاقمو تو رفتم.. باال رفتم خندیدمو  ..  

 ســـــــونــــیـــــــــــــا-

نشستم جام سر سیخ خــــدا یا  

- شده؟؟؟ شدهه؟؟زلزله چی چ چ  

میکشمـــــــش اینو من خدا ای. کرده اوسکولم فهمیدم سینا ی قهقه بلند صدای با  . 

- مــــــــــــار زهر  

- شــــــو بلند اجی.. جــــــــونم ای  

بود شده قرمز اون و میخندیدم من حاال.. زمین رو شد پرت زدم ناگهانی چون. سرش تو زدم بالشتمو و کشیدم جیـــــــغ ی  

 کصافـــــــط-

 حقـــــته-

 میکشــــمت-

دادنم قلقک کرد شروع و گرفت پاهاش با پاهامو تخت رو پرید شد بلند  

 ..نــــــــــــــــه-

 چــــراهاهاها-

- کننننن ولم  

- کردم غلط بگو  

- خاستگاری خا برات بر رفتم من اگه اگ اگ  

واستاد خودکار صورت به سینا دستای گفتم اینو تا. بزنم حرف نمیتونستم میخندیدم بس از  . 

- کردم اماده برات صبحونه پاشو جونم اجی امــــــــم  

- بابا؟ نه  
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- عزیزم اره  

- که پیش دقیقه دو عزیزت؟؟تا شدم حاال .... 

- دیگه داره فرق االن  

- فرقی؟ چه  

- منه زن سر بحث  

- تــــو؟؟ زن عـــــــــع  

- میرم زودتر من شرکت بیا و شو اماده و بخور صبحونه ساعت بیا بدو.. عزیـــــزم اره  

- نمیام اصن  

- ببخشید چی؟؟؟سونیا  

حرفمو گرفته جدی و همه تو اخماش بدجور دیدم  

- بعدا میام منم برو تو. ندارم بیشتر که داداش ی کردم شوخی  

بای. خانومی ابجی چاکرتم-گفت و بوسید گونمو  

- بای..بیــــشتر من  

۷چــــــی؟؟؟؟ساعت. کردم ساعت نگاه بیرون اومدم.. دسشویی رفتم شدم بلند منم و بیرون اتاق از رفت  

 و اشپزخونه تو رفتم. بودن رفته که هم سینا و بابا و بود اشپزخونه تو مامان. پایین رفتم.. هوف بیشعور کرد بیدااارم زود چقدر.. بود

کردم بغل مامانو پشت از  

- خانومی مامان ســــــالم  

- ترسیدم دختر. هی . 

-. ماری میخام صبحونه  

- بیارم برات بشین شکمو  

- شم فدات  

اورد مامی مخصوص نیمروی ی برام ماری و نشستم صندلی رو رفتم و کردم ماچ ی گونشو  

- طلـــــــا پنجت و دست... جــــــون  

- عزیزم جونت نوش  

 خودم به خوب باید خــــب. اتاقم تو باال رفتم و شستم ظرفمو خوردم وقتی.برسه کاراش به رفت هم ماری و خوردن به کردم شروع

 ی و پوشیدم داشت.. و صورتی درشت گالی روش که مشکی مانتوی ی.. بدم ایندم داداش زن نشون قشنگ همچی خودمو تا برسم

 دیده ناخنام که کردم پام جلوباز سانتی۰۱ پاشنه کفش یک زدمو مشکی الک پاهامو وناخونای پوشیدم یخی تنـــــــگ جین شلوار

 ریملم و زدم هم جیــــغ صورتی رژ ی. میکرد وحشی چشامو که کشیدم چشم خط یک و انداختم شل هم سفید ساتن شال ی.میشد

 یخیی کیف. شدم خوشگل خدایش.. شدم جیــــگری چه جــــــون. کردم اینه تو نگاه ی خودم به.. کردم مشکی الک ناخونامم.زدم

 کفشام صدای با مامان. پایین رفتم و بیرون اتاق از رفتم.  توش گذاشتم گوشیمو و الک و چشم خط و ریمل و رژ ی برداشتمو کتونمو

شد گرد چشاش. سمتم برگشت  ... 

- مگه؟ میری کجا.. شدییی خوشگل چه دختر. هللا بسم  
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- سینا شرکت میرم. ماری مرسی  

- خبره؟؟ چه اونجا  

- دارم کارش  

- بگذره خوش.عزیزم باشه  

- ماری.مرسی  

 جونم-

- میدی؟؟ ماشینتو سوییچ  

- دار برش برو هاله تو عسلیه رو. عزیزم اره  

- بای. گلم مرسی  

- باش خودت مواظب مادر خدافظ  

 چشم-

 میثم از خواهش اهنگ. سینا شرکت سمت افتادم راه. دراوردم پارکینگ از ماشینو. بیروون زدم و برداشتم رو ماری پارس سوییچ

 رسیدم ساعت نیم بعد.... کردم زیاد صداشو. بود رایان به من حرفای حرفاش(قشنگه واقعا کنین گوش حتــــما)گذاشتم رو ابراهیمی

منشی سمت رفتم و تو رفتم.  شدم پیاده و کردم پارک ماشینو.  . 

- نباشی خسته خانوم سالم  

- دارین کار کی با. ممنون.سالم  

- خانومه با.ام  ... 

- کنن امضا رییس ببرم میخام اینارو عادل خانوم  

کردم بغلش و کشیدم جیـــغ ی میکردیم هم نگاه داشتیم گرد چشای با.ساحله که این عع. دختره سمت برگشتم  . 

 ساحــــل-

- بود شده تنگ برات دلم.سونیا  

- بیشتر من  

( میگه رو دیدش رمان اول که رادا رفیق همون سحر ) 

جــــون? شده ساحل عاشق سینا ینی وای  . 

- خبره؟؟ چه اینجا  

 سونیا-گفت تعجب با دید منو وقتی. کنم اذیتش یکم وقتشه جان ای. میکنه اینور نگاه و درومده اخم با سینا دیدم که صدا سمت برگشتم

بزنیا حرف میتونی ترم اروم عزیزم خبرته چه  

توهم رفت ساحل اخمای که دیدم قشنـــگ   

 سینا به وقتی و سینا اتاق سمت کشیدمش گرفتمو رو ساحل ی شونه گرفتمو عصبانی حالت خودم به. سینام عشق من میکرد فکر

سینا به کردم رومو و بستم درو عصبی حالت به بستم درو و تو رفتیم. تو کشیدمشون گرفتمو اونم شونه رسیدم  
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- داری؟؟؟ دوسش گفتی که همونیه دختره ایــــن سیــــنا  

بود دراورده شاخ کال که ساحل  

- سونیا سو سو  

- کنی ازدواج ایـــــــن با نمیزارم من. میخوره عمت در به دختره این.دهنتو ببند  

- ابجی. جان سونیا  

- جیــــــــگره دختره ایـــــن.. دهنتو ببند  

کمرم پشت زد توهم کرد اخماشو. کردم اوسکولش فهمید سینا که خنده زیر زدم. شد گرد چشاشون  

- کردی اوسکول منو. پررو ی دختره  

شده؟ چی بگین من ب میشه می-ساحل  

- همین. میخادت خیلی و شده تو عاشق من داداش.عزیزم اره  

مبهوته هنوز که اینم.کشیــــد خجالت اخییی.. بیرون رفت و پایین انداخت سرشو سیناهم.. شد والیبال توپ اندازه ساحل چشای  .. 

 ساحل-

گفتم و دادم تکونش. بود مبهوت هنوز  

 ســـــــــاحـــــــــل-

- پاچم تو افتاد چیــــــه؟؟؟قلبم  

- نه؟؟ یا میکنی قبول غالمی به منو داداش...ها گیجی . 

- خب خب  

- بگو دیگه نکن خب خب  

 خب-

- ها میپره نگی.اه  

- دارم دوسش  

گلم داداش زن شم فدات -  

بوسیدمش کردمو بغلش محکم  

- بیارم عشقتو تا باش همینجا  

 چــــــــی؟؟-

 ردمک پرتش گرفتم دستشو کنه نفرینم یکم کرد باز دهنشو سمتم اومد کرد حرکت سریع نشسته مبال رو سینا دیدم که بیرون رفتم سریع

این از اینم هووف. بستم درو و اتاق تو  . 

دادم جواب بیرونو شرکت از رفتم. بود رایان اوه.. دراوردم گوشیمو کیفم تو از( گوشیمه صدای) دینگ دینگ دینگ  . 

 الو-
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 سالم-

 سالم-

- اومد جوابا  

- چی؟؟ جوابای !!!! 

- ازمایش جوابای. دیگه چیی جوابای خب.. بارداریت جوابای  

- بگیا ادم مث میتونی خب.اهان  

- که گفتم ادم مث خب  

- درصد سگ  

- گفتی؟؟؟ چی  

- صدددد در سگ گفتم  

- میخای تنبیه تو اینکه مث  

- باع بینیم بیشین  

- میدم نشووونت  

- بترسم؟؟؟ االن  

- سهرابی خانوم سالم  

( داشتم کم همینو هوف. سمجم خاستگارای از یکی.. دیدم رو اکبری بهادر که صدا سمت برگشتم.. کیه دیگه این ) 

کجایی؟؟؟.. سونیاا-رایان  

 هان؟؟-

- بود کی پسره این  

ورا؟؟ ازین عجب خوبین؟؟چه سهرابی خانوم-بهادر  

- شرکتم االن. میزنم زنگ بعدا رایان  

کردم قطع رو گوشی  

- خوبین؟، شما ممنون. اکبری اقای سالم  

- رایان؟ گفتین االن شما ولی میکنم فوضولی ببخشید اممم.. ممنون  

- مشکلیه؟؟؟ بله  

- شه ادم بگیرم حالشو بزار پررویه چه)هستن کی ایشون بپرسم میشه ولی.. خیر ) 

- هستن نامزدم  

 چی؟؟؟نامزدتون؟؟؟؟-

- اجازه با. برم باید دارم قرار باهاشون االنم..بله  
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 ولی شد رد کنارم از سرعت با ماشین ی که بودم شده دور شرکت از و میرفتم داشتم. بود مونده مات بدبخت. رفتم کشیدمو راهمو

 شدت ب دستی ی که بدم ادامه راهم به خاستم پایینو انداختم سرمو.. رایانه ماشین شبیه چقدر ع.. واستاد کنارم و برگشت باشدت

شد باز غار اندازه دهنم.. رایانه دیدم که راننده سمت برگشتم. ماشینش تو برد کشوندمو  

- بود؟؟؟؟؟ کی پسره اون  

- مرگته؟؟؟؟ چه هست معلوم پسره؟؟؟اصن کدوم  

- بود؟؟ کی اشغال اون بگو فقط  

-  بعدشم شرکت در دم واستادم منم و زدین زنگ جنابالی که خونه میرفتم داشتم و سینا شرکت بودم رفته.. ارزش بی ادم ی... هیچکس

 که بود ادبی بی چون دادم اونو جواب که بعدشم و شد پیدا شرکت کارمندای از یکی و بابا رفیق پسر میشه که پسره اون ی کله و سر

میرفت باال صدام همینجور) ندم محل  ) 

- کشتی خودتو فهمیدم خوب خیله. خوب خیله  

میکردم نگاش خوناشامی و میزدم نفس نفس  

- کنم جبران تا میدم خوش خبر ی حاال خب  

میکردم نگاش فقط همونجور  

- داره ضرر قلبت برای که نشی خوشحال زیادی فقط. بشی زنم میتونی.. درومد درست ازمایش جوابای  

گرفتم لبخندمو جلو زور به.. خوشحالم چه ولی وای. میکشمش وای  

- کردی ناراحتم شدم؟؟؟بدتر خوشحال نظرت ب  

- باشه خداتم از ایش  ... 

- نیس که حاال  

- گفتن مامانا.. بخریم رو وسایل بریم باید  

 وسایل؟؟-

- چیزا بقیه و حلقه. گیجی چه اه  

- باش تند پس باشه.اها  

- داری؟؟ کار بازم حتما  

 شاید-

 هوف-

 رد اهنگارو.. بود خفه فضا خیلی.. سرجام نشستم سااکت منم و افتاد راه.. میخوره حرص میکنم حال چقدر.  داد فشار بهم دندوناشو

 ماشین دیدم که میکردم نگاه مردم و بیرون به..  بود صفت حمید از بهشت هیس اهنگ... شانسی داشتم نگه اهنگ ی روی و کردم

بخریییم؟؟؟ جا ازین میخایم اوالال. بود واستاده بزگ طالفروشی یک کنار رایان. واستاد  

- شو پیاده  

 نقش باید پس بابامه رفیق منصوری اقای:گفت رسیدم که بهش واستاد درش دم و طالفروشی سمت رفت شدم پیاده منم و شد پیاده. ایش

کنیم بازی  

- باشه...هوف  
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 مرد ی. شدیم فروشی طال وارد باهم. بود خدام از که من البته.. نگفتم بهش چیزی میکردیم بازی نقش داشتیم چون ولی گرفت دستمو

بود فروشنده بابام سن هم   

سمتمون اومد و زد لبخندی ما دیدن با  

ورا ازین عجب چه. رایان اقا سالم-منصوری  

- مزاحمتونیم همیشه که ما.. منصوری اقای سالم  

دادم جوابشو و کرد سالم منم با و دادن دست باهم  

- چشمی نور شما حرفیه چه این رایان اقا  

 ممنون-

- پسر؟؟ شی مزدوج میخای  

- بله اجازتون با  

- ایشونن؟؟ خانوم عروس.. شماس دست ماهم ی اجازه  

بود من به منظورش  

- هستن خانوم سونیا من عزیز ایشون. بله  

عزیزش...اوهوع . 

- عالیه سلیقت پسرم... بشین خوشبخت  

 ممنون-

 ممنون-

ها عالی گفت منو..هاهاها  

- ببینیم؟؟ میشه رو شیکتون های حلقه عموجان  

- اینطرف بیاین.. عزیزم حتما بله  

 دونش ی ولی... بود ناز هاش حلقه خیییلی... کنیم انتخاب که گفت و میز رو گذاشت هاشو حلقه.  رفتیم دنبالش ماهم و سمت ی رفت

 داشت قلبش ی گوشه نگین ی زنونش و بود شده کشیده روش قلب ی نصف سفید طالی با که بود زرد ی طال. گرفت چشمو بدجور

برداشتم رو حلقه دو.. بود باحال خیلی.. میشد کامل قلب ی میکردی نزدیک بهم رو حلقه دو وقتی..  

- چطوره؟؟؟ اینا رایان  

- ببینم کن دستت  

نداره حرف سلیقم واقعا. بود زیبا و شیک خیییلی.. کنه دستش دادم روهم اون اون کردمو دستم  . 

خوبه؟؟ همین..خوشگله-رایان  

 اوهوم-

- بریم می رو ست این ما عموجان.اوکی  

- ببرین میکنم امادش براتون چشم.. پسرم عالیه خانومت ی سلیقه  
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 ممنون-

شدیم ماشین سوار و بیرون رفتیم تشکر کلی از بعد.. دستمون داد و زد پاپیونشم و گذاشت بستش توی هارو حلقه  . 

- بخریم شمعدون اینه بریم باید حاال.. این از اینم خب  

- شدم خسته من..هوف  

- میکنی عادت نداره اشکال  

- کنم عادت کارا اینجور به عمرا  

- میکنی که میبینی حاال  

ندادم جوابشو دیگه  .. 

کرد پلی واستادو ابراهیمی میثم مدیونم تو به اهنگ روی کردو پایین باال اهنگارو. افتاد راه و بست دهنشو اونم  .. 

( میدن بهم رو قشنگی احساس امیدن پر چشمات  

خود می دلم که روزگاری و روز تو  

دیدن منو حال ببینتم یکی  

حساس تو دوری به چقدر ببین احساس پر قلبم  

دنیا این تو تنگی دل وقت همیشه  

نمیشناسه رو هیچکس دیگه تو جز به  

موزیک پاپ رسانه اختصاصی  

دونم نمی رو دنیا آرومم  

خونم این تو تو، کنار وقتی کافیه برام  

آرومم آرومم  

رو خونه این آرامش  

نرو میگه که و حسی  

منی جون که تو حتی  

توام مدیون رو جونه این  

تنگمو دل که حسی این  

رنگمو خوش آسمون  

توام مدیون اهنگمو آهنگمی تو که وقتی  

♫♫♫♫♫♫ 

شیشمون به میزنه بارون که روزایی  

پیشمون نشسته خدا انگار  
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همش خیس بودنت حس از چشام  

ازت ممنونم تو بودن بابت  

ازت ممنونم  

رو خونه. این آرامش  

نرو میگه که و حسی  

منی جون که تو حتی  

توام مدیون رو جونه این  

تنگمو دل که حسی این  

رنگمو خوش آسمون  

توام مدیون آهنگمو آهنگمی تو که وقتی ) 

 کاش هـــــوف. نمیزنه حرفارو این تو ب هم بمیره اون.. شدی خول سونیا بروبابا..بود؟ من ب منظورش یکیه؟؟؟؟؟یا عاشق رایان ینی

اوکی.. بابا بیخیال.. بود می من واس  .. 

- شو پیاده  

 هــوم؟؟-

- رسیدیم شو پیاده..گیجیــاا  

بود خانوم ی فروشندش. تو رفتیم شدیمو پیاده. ایم داره رو عقد سفره وسایل که ای مغازه ی جلو دیدم کردم نگا بیرونو برگشتم  . 

بیارین لطفا شمعدوناتونو اینه بهترین-رایان  

چندلحظه کنین صبر. چشم-خانومه  

 بابا ای..ندارم حوصلتو گمشو برو وجدان اه..بز؟؟ میگی خودت به سونیا.. بودیم واستاده بز مث ماهم و اتاقک ی توی رفت خانومه

بیام باید دیگه نه.. هااا بهتره نیای اصن..بیام؟؟ داری حوصلمو کی پس  

 بفرمایید-

 اینه عالمه ی و میز روی گذاشتش و اومد کارتون ی با خانومه.. اونا ب دادم هواسمو و بره فرستادم وجدانمو خانومه صدای با

کنیم انتخاب ما تا گذاشت و دراورد توش از شمعدون  .. 

سونیا؟؟ بهتره کدوم-رایان  

- کنم فکر بزار. نمیدونم  

- کنی؟؟ هوا آپولو میخای مگه  

- تره سخت این  

 !!!ععععع-

- کنم انتخاب تا لدفا شو ساکت..ارهههه  

- گفتم ریلکس..شد تاید کفم خداییش.. کرد نازک چشم پشت و گفت زیرلبی)دیوونه ) 
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 خودتی-

 چی؟-

- خودتی دیوونه  

- راداره که نیس گوش ماشاهللا  

 باالش که طالیی شمعدون اینه ی که میکردم نگا داشتم همینجور. کردم حال گفت باحال خیــــلی اخه.. خنده زیر نزنم کردم سعی خیلی

گرفت چشمو شد می قلب طرح  

- چطوره؟؟؟ طالییه این رایــان  

فقط سلیقته کنم فکر داری که چیزی تنها.. خوبه: گفت و کرد نگاش یکم رایان  

بینی نمی تو دارم چیز همه نخیــــرم-گفتم بازوشو تو زدم یکی  .. 

 شد یهویی اصن) کردم نازش گرفتم دستم تو بازوشو همین واس شدم نگرانش.. کردن اخ اخ ب کرد شروع و گرفت دستش تو بازوشو

کردم چیکار نفهمیدم خودم.. ) 

- ؟؟ میکنه درد.. زدم یواش که من رایان ببخشیـــــد  

 چیز ی خالصه و وشوق خوشحالی و تعجب کمی با عسلیش سبز چشای با داشت رایان.. کردم نگاش نگران و اوردم باال سرمو

 و بود عسلی سبز ی تیله دو اون به نگام فقط و کردم فراموش و مکان و زمان.. شدم چشماش گیج..میکرد نگام بود چشاش تو خاصی

میکرد من نگاه همونجور اونم.. شه متوقف زمان میخاست دلم   

- اهم اهم  

 کرد ور ازون روشو هم رایان.. تر عقب قدم ی رفتم کردمو جدا بازوش دور از دستامو سریع و اومدیم خودمون ب خانومه صدای با

گفت مصلحتی ی سرفه ی با و  

- میبریم رو گفت خانومم که رو طالیی این ما خانوم  

بزارمش بسته توی تا کنین صبر.. چشم-خانوم  

 پولشو هم رایان و رایان دست داد رو شمعدون اینه. هزاره روی هنوز قلبم ضربان خدا وای.. گذاشتش بسته توی و اورد بستشو

 من واس اینو میگم من بابا ای.. گذاشت رو ابراهیمی میثم اهنگ همون بازم و کرد روشن ماشینو.. ماشین تو رفتیم و کرد حساب

 خیالبافی یکم بزار وجدان اه..میاد خوشش اهنگه ازین شاید باهوش اخه.. بزاره اینو هی داره دلیلی چه وگرنع.. نه میگین شما گذاشته

 عاشق من.. مغازه توی پیش دقه چند فکر تو رفتم.. رفــــت که وجدانم.... بای. بای. برو افرین.. میرم منم کن خیالبافی تو باشه.. کنم

 تو همینجور..نکنم فکر بابا نه..میخاد؟؟؟ منو اونم بود؟؟؟؟ینی شده غرقم همچی چرا رایان پس. بودم شدع غرق چشماش تو که رایانم

رسیدیم کی نفهمیدم که بودم چیزا این فکر  .. 

 رسیدیم-

 با.. مـــــــــن کاراشم این عــاشق اخه.. نرفت نذاشتم خونه تو پامو که وقتی تا و خونه تو رفتم کردیمو سرسری خدافظی ی شدمو پیاده

دادم سالم بلند و خونه تو رفتم خوشحالی   

 ســــــلـــــــــام-

اومد زلزله باز وااااای-سینا  

- ؟؟؟ کردنته سالم جای  

 سالم-
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 افرین-

اومدی خوش گلم دختر سالم-مامی  

- جون ماری مرسی  

گالبم گل دختر به سالم-بابا  

- جیگــــرم باباییه به سالم  

بوسید پیشونیمو باباهم و زیاد احساست ابراز رفتم و خندید بابا  

گذشت؟؟ خوش شوهرت با-بابا  

- نیس که شوهرم هنوز بابا عع    

- دیگه میشه خب  

- پیچوندم عجب) کنم عوۻ لباسامو میرم من .) 

عزیزم برو-بابا  

 ابی خونگی شلوار و مشکی تیشرت ی.شــدم سبک اخیـــــــــــــــــــش. درومدم ساعت نیم بعد.. حموم رفتم و اتاقمو تو باال رفتم

 رفتم. بستم اسبی دم و کردم جمع زور به همشو.. عاشقشونم. شـــده بلند چه اوووه. کردم شونه و کشیدم سشوار موهامو و پوشیدم

 می فیلم داشت که بابا.. خوردن به کردم شروع و کردمش پوست و برداشتم پرتقال ی ظرف تو از و نشستم مبل رو بابا کنار و بیرون

 خودمو رفتم شدمو بلند.. هووف. میکرد بازی اسمس داشت و بود گوشیش توی غرق هم سینا. میکرد نگاه داشت کنارش مامانم و دید

سینا کنار کردم پرت  

 ابجی شده چیزی- کرد حلقه دورم دستاشو و واستاد تعجب با سینا.. زندگیم ی همه. نفسم. داداشم ی شونه رو گذاشتم و کردم خم سرمو

 کوچیکه؟؟؟

 نه-

- یهو؟؟ شد اینجوری من خانوم ابجی چرا پس  

 بابا ولش..چــــی؟؟؟؟ باشه دیگه یکی عاشق اون اگه رایانم عاشق من.. بود گرفته دلم خدایا.. ندادم جوابشو و کشیدم عمیق نفس ی

برداشتم شونش رو از سرمو و زیاد احساست ابراز..  .. 

عزیزم؟؟ شدی اروم-سینا  

- من ژلوفن مرسی.. اوهوم  

- میشم دیگه یکی ژلوفن اینده وقت چند تا(کرد یواش صداشو) ژلوفنننن  . 

 میکردم بغض وقتی بود درشت و رنگی چشام چون.. بدم دیگه یکی ب بخام داداشمو اینکه فکر با کردم بغض.. بود خوشحال چه هعی

کرد بغلم و کرد تعجب من دیدن با سینا.. نگووو که شدم می مظلوم و شد می جمع اشک توش همچییین  

- ؟؟؟ شد چی ابجی  

 نمیخام-

- نمیخای؟؟ هوم؟؟چیو  

- نمیـــــــــخام. بشی دیگه یکی ژلوفن نداری حق.. منی ژلوفن فقط تو  

- میشماااا اذیت.. نکن بغض حاال.. توام ژلوفن فقط.. یوااااش. بابااا باشه  
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کردم نگاش لبخند با و گرفتم چشامو نم و دادم قورت بغضمو سریع  

- دارم دوست خیلی ابجی  

- بیشتر من  

زیاد احساست ابراز منم بوسید پیشونیمو  .. 

شد تموم بالخره اخیش-بابا  

چی؟؟-من  

فیلمه این -بابا  

 اها-

سونیا-بابا  

- بابا جانم  

- عقدیتونه جشن فردا. کردیم دعوت مهمونارو ماهم..گرفته برات ارایشگاه نوبت مامانتم خریدین هارو حلقه عزیزم  . 

 چـــــی؟؟؟؟-

- میکنیم عقد بیاد ازمایشا جواب که گفتیم وا؟؟عزیزم  

- زودی؟؟ این به  

- خب اره  

 باشه-

 یکی عاشق ممکنه خب ولی..جـــــون ای. میشم رایان زن فردا من ینی خدا ای.. نشستم تختم رو و اتاقم تو رفتم. بود شب۱::۰ساعت

 با کشیدمو دراز. شدممم دیوونه خدا ای. ریختمشون بهم و کردم موهام تو دستامو.. اههههه.. نکنننن خراب فکر سونیا نه.. باشه دیگه

رفتم خواب به بعدش روزهای و فردا به فکر  

- ارایشگــــــــاه بریم میخایم پاشو عروسی سرت خیر االاااااغ...سونیــــــــــــــا  

- ارایشگاه نمیرم من کـــــن ــــمولــ اهههههههه  

- باشی؟؟ میخای چلغوزت قیافه این با حتما  

- بخوابم بزار کن ولم.. خوشگلم همینجوریشم  

- بریــــــــم شو بلند سوگی مرگ  

نشستم بسته چشم همونطور  

- دیه نده قسم سوگی اههههه  

- شوهرت شه فدات الهی  

- بگیــــــــری درد  

- شو اماده پاشو حاال عزیـــــزم افرین  
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 کفش و مشکی شال و سفید گشاد پا دم شلوار و خاکستری مانتو یک و بیرون اومدم و شستم صورتمو دس و دسشویی رفتم شدم بلند

تمـــام زدمو هم رژ ی پوشیدمو سفید . 

- بریم. امادم  

بریم-سوگی  

شم فداش الهی. بود گرفته لقمه برام و بود اماده هم مامان و پایین رفتیم  

- خانواده اهل بر بخیر صبح  

خانوم عروس بخیر صبح-بابا  

پایین انداختم سرمو خجالت با  

خواهری بخیر صبح-سینا  

مامان پیش رفتم زدمو لبخند بهش  

ای؟بریم؟ اماده.. عزیزم بخیر صبح-مامان  

 اوهوم-

 تکیه شیشه به سرمو و نشستم. افتادیم راه شدیمو مامان ماشین سوار. بیرون رفتیم و کردیم خدافظی سینا و بابا از سوگی و مامان با

 خدایا..میشه؟؟ میشه؟؟ینی عاشقم رایان میرسه؟؟؟ینی جایی ب طرفه ی عشق این میرم؟؟؟ینی رو درست راه دارم خدایا. هعییییی. دادم

کـــــــن کمکم خودت  . 

نکنید؛ دعا آسان زندگی یک[ داشتن] برای  

برآیید دشوار زندگی یک پس از که باشید داشته را آن توانایی تا کنید دعا .*** 

 وارد.. نرفتیم لباس دنبال دیگه همین برای بده سفارش فرانسه از رو لباس رایان مامان بود قرار... شدیم پیاده رسیدیمو ارایشگاه به

 اومد خانومه.. بود رییسشون خانومه فکرکنم.. کارکناش بودن خودم سنای هم دختر تا سه و ساله۱: خانوم ی.. شدیم ارایشگاه

 سمتمون

- یکیه؟؟؟ کدوم خانوم عروس.. اومدین خوش خانوما سالم  

گلم سونیای دخترمه عروس..شکوهی خانوم سالم-مامان  

کردیم سالم هم سوگی و من.. کرد اشاره من ب دستش با و  

کنه دیوونه دامادو میخاد..بشه چـــــــی بکنیم ارایشش خوشگله اینجوریش شما دختر.. ماشاهللا-خانومه  

پایین انداختم سرمو زدمو ملیـــح لبخند ی  

 سوگی)خشگله خانوم این با بشینین برین شماهم سهرابی خانوم(کرد مامان روبه) کنیم شروع که بشین بیا عزیزم خب-خانومه

شما سر بیان سحر و سمیه تا(بود منظورش  

میشه تموم کن تحمل یکم(من روبه)بریم بیا(سوگی روبه)چشم-مامی  

بود عروسا مخصوص که اتاقی ی تو برد منو خانومه و صندلیا رو رفتن اونا  . 

- سیمیـــــــن... بشین دخترم.. خـــــوب  

اتاق تو اومد جت مث دخترا اون از یکی  

خانوم زهرا اومدم-سمین  
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- کنیم ترش جیگر رو جیگر این بیا خب  

 بهش الزمو وسایل هم سیمین صورتمو کردن درست به کرد شروع زهراخانومه.. سرم ریختن هم اونا و نشستم صندلی رو رفتم

موهام سر رفت زهراخانوم شد تموم که صورتم... بودن صورتم سر کااامل دوساعت..میداد  

بلـــنده چقدر محشـــــره موهات دخترم واااااای-زهراخانوم  .. 

- لطفتونه نظر ممنون  

 ساعت چهار بعد.. مردم خدا ای. زدن الک به کرد شروع پاهامو هم سیمین.. درومد جونم خدا وای. کردشون درست به کرد شروع

ناخنام شد ناناس چه جــــون ای. بود کرده الک دستامم سیمین. برداشتن سرم از دست  . 

شـــــدی محشر دختر وای-زهراخانوم  

- ببینم؟؟ خودمو میشه  

- بعد بپوشین بیارم رو اوردن شوهرتون مادر که لباسی کن صبر نه  

 باشه-

اومد بزرگ ی بسته یک با و رفت سیمین  

بیاین بپوشین لباستونو شما بیرون میریم ما-زهراخانوم  

 باشه-

 که کفشاشو و کردم تنم و اوردم درش. بود توش جیـــــگر سفید لباس یک وااااااااای. کردم باز رو بسته. بیرون رفتن

 و داشت پف عالمه ی و میخورد احساسات ابراز جیغ قرمز رمان یه لباسش وااای. کردم پام رو بود بود باز جلو سانتی۰۱سفیدپاشنه

 از رفتم. بود خوشگل خیلی.. زد می برق که بود شده سفید های کاری سنگ سینش رو و بود دکلته و شد می کشیده دنبالم و بود بلــند

 کت و بود کرده شینیون موهاشو مامی. بودن شده خوشگل چه. شد باز متر یک دهنشون دیدنم با. بودن من منتظر همشون. بیرون اتاق

 بود رنگ شیری و داشت حریر طرح و ارنجش تا بود جذب و داشت استین که دکلته لباس یک هم سوگی و بود پوشیده زرشکی دامن

خخخخ.. کنه دیوونه ارشو میخاست. . بود ریخته بود کرده فر موهاشم.  

شدی خوشگل خیـــــــــــلی دختر واااااااای-مامان  

- نشدم خوشگل اونقدرام دیگه مامی  

نشناختمتتتتتت اصن شدی خوشگل خیـــــلی دیوونه میــــگی چی-سوگی  

ببین خودتو بیا. دختر هستی عالی. ماشاهللا هزار ماشاهللا-زهراخانوم  

بودم شده قشنگ خیــــــلی. بودم شده خوشگل خدااااییش. نشناختم خودمو اصن وااااای.. قدی اینه جلو رفتم  

 چقدر وااااای... بود زده هم مصنوعی مژه و قرمز رژگونه و بود کشیده طالیی و مشکی چشم خط و قرمز رژ و صورتی سایه برام

اومد دقه چند بعد و در دم رفت سیمین. زدن رو ارایشگاه زنگ. بود شده۱::۰ ساعت... شدم ناز  

- اومدن داماد اقا خانوم  

 نمیخاد اینکارارو که عقدی ی اخه.. بودن اونجا بردار فیلم عالمه ی.. بیرون فرستاد منو و کرد سرم شنلمو سمتمو اومد سریع مامان

 و کت میخورد منو نگاهش با داشت اونم.. بود شده گیر نفس.. ضد نمی باورم خدا وای. دیدم رو رایان و اوردم باال سرمو.. دیگه

گرفتم و داد دستم رو گل دسته. بود دستش قرمزم رز پر گل دسته ی.. بود شده محشر واااای.. بود زده قرمز پاپیون و سفید شلوار   

 فیلمبردارا خاطر برای که هرچند. شه حک ذهنم تو همیشه برای لحظه این تا بستم چشامو... بوسید پیشونیمو و گرفت هامو شونه

 بود شده تزیین نرگس و قرمز رز گل با که رایان خوشگل ی پورشه سمت رفتیم و گرفت دستمو...  غنیمته بازم ولی. کرد اینجوری

 دستش تو لباسمو دنباله شد خم و گرفت ازم رو گل دسته و فهمید رایان. شم سوار بود مشکل برام لباس این با.. کرد باز برام رو در..
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 ماشین و شد سوار اومد خودشم و بست رو در.. داد بهم گلم دسته و پاهام رو انداخت لباسو ی ادامه و شدم سوار.. شم سوار تا گرفت

افتاد راه و کرد روشن رو  .. 

شدی خوشگل-رایان  

جدیدمیشنوم چیزای.. اوهوووع  

نشه حیف پوال تا باشیم خوشبخت زوج ی مث امروز میخام کردیم خرج پول زیادی چون.. نکن تعجب-رایان  . 

خسیــــس. شده چی کردم فکر لوس ایـــــــش  

عزیــــــزم میشه حیف پوال میگی راس.. باشه-من  

نداشتم کردن بازی نقش به نیازی و داشتم دوسش دلم تــــه از که من البته.. شد شروع نقش خب  . 

 با مارو دید می هرکی کوچه تو. شــــدم کر واااای.. کرد زیاد تـــــه تا صداشو و اومد نریمان از نبض اهنگ و کرد روشن رو ظبط

 زد برق چشاش رایان دیدن با. بود عکاسش عملی ی دختره ی تو رفتیم.. آتلیه به رسیدیم ساعت نیم بعد.. میکرد نگامون لبخند

گفت رایان به ناز با و سمتمون اومد.  بیشعووور  

- اومدین خوش رادمهر اقای سالم  

نشه خسته خانومم که بگیرین عکسارو بیاین تر سریع لطفا.. ممنون سالم-رایان  

ها نمیکشه خجالتم.. انداخت من ب بد نگاه ی و گفت لبی زیر ایش ی دختره  . 

اتاق تو بفرمایین-دختره  

گفت میرفت ور باهاش که همونجور دوربینشو سمت رفت..  رفتیم دنبالش ماهم و اتاقی ی سمت رفت  

- بیار در شنلتو  

رایااان جلو میکشم خجالت.. درارم شنلمو چجوری من وای ای.....حاال هست کی کرده فکر پررو بچه .. 

خانوووومم دیگه دربیار-گفت شیطونش نگاه با رایان  

بخنــــدی آب رو... خندید که انداختم بهش اژدهایی نگاه ی... بیشعـــــــور  

 میکرد نگاه باالمو تا پایین از. اسکن دستگاه مث.. میکرد من نگاه مبهوت جاش ب و رفت بین از رایان لبخند... دراوردم شنلمو

شد باز متر ی دهنش دیدنم با دختره.. دیگه میکشیدم خجالت خب...  .. 

خوشگلیییی چه-گفت دختره ناخداگاه طور ب  

- بگیرین عکسارو سریعتر میشه.. مرسی  

چشم- دختره  

.. میکرد نگام داشت هنوز رایان.. شد ساکت ترم سر ازش فهمید  .. 

 ی گونه روی دستشم ی و دومادو اقا دست رو بزاره دستشو ی هم خانوم عروس خانومتون سر پشت برین شما دوماد اقا خب-دختره

کنه نگاش عشق با و دوماد  ... 

 کردم کارارو همون منم و کرد و گفت که کارایی خواسته خدا از که رایان... کردیما گیری چه خدا بکنم؟؟؟؟؟ای چـــــــــی؟؟؟؟مــــــن

میکردیم نگاه هم چشای تو حالت اون تو داشتیم..  

گرفت عکسو.. چیـــــــــــک  .. 

درووومد جونمون گرفتیم عکسارو این تا ینی.... گرفتیم ژست عالمه ی.. کرد ولمون ساعت سه یک بعد  
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مونده دیگه دونه ی-دختره  

- دیگه شدیم خسته.. واااای  

- میده انرژی بهتون یکی این  

- میشه وا؟؟؟مگه  

- ببوسش و کن بغل عروسو دوماد اقا.. اوهوم  

دیگهههه ژستیه چه این اخه.. میکشمشششش اینو اخرش من واااای  .. 

کنار کشیدم سریع. ازین اینم خب...چیـــــــک  .. 

افتادیم راه باغ سمت به و شدیم ماشین سوار.. بیرون رفتیم خداخافظی بعد پوشیدمو شنلمو.. برین میتونین شد تموم دیگه خب  

گذاشت که اهنگی  

 علی کوچه ب زدم خودمو.کرد نگام برگشت که کردم زیاد صداشو... عـــاشقشم آخــــــــے. بود غالمی ایمان از میرم دارم اهنگ

 که اومدن جت مث دیدن مارو تا.. بودن منتظرمون فیبمبردارام و بودن باغ جلو ادم عااالمه ی. باغ به رسیدیم ساعت یک بعد..چپ

 ولی.... نمیبینم پامو جلو بابا اوه... جلوتر کشید شنلمو رایان که شدم پیاده. برام کرد باز رو در اومد و شد پیاده رایان.. بگیرن فیلم

 همه.. نشستیم ماهم و اومد اقا حاج و عقد سالن توی رفتیم. دنبالمون هم مردم و باغ تو رفتیم باهم.شدنش غیرتی از کردم حـــال

کرد شروع اقا حاج و نشستند .. 

 بنده خانوم دربیاورم؟عروس رادمهر رایان اقای جناب دائم عقد به معلومه ی مهریه شمارابا وکیلم ایا سهرابی سونیا سرکارخانوم

 وکیلم؟؟

سابید می قند هم سوگی و داشتن رو پارچه سر دو وسارا ثمین هام دخترخاله  . 

بچینه گل رفتع عروس-سوگی  

وکیـــلم؟؟ بنده.. میپرسم دوم بار برای خانوم عروس   

بیاره گالب رفته عروس-سوگی  

وکیلم؟؟؟ بنده ایا میپرسم اخر بار برای خانوم عروس  

نمیشه؟؟؟ تباه نداره؟؟زندگیم عشقی رایان..درسته؟؟ میرم که چیکارمیکنم؟؟؟راهی دارم من. من خدای وای  

جفتمون؟؟؟ نمیشیم نابود .... 

نگوووو که رفت بهم ای غره چشم ی. کردم نگاش اینه تو از فشارداد دستمو رایان  .. 

میخاد لفظی زیر عروس-سوگی  

 سفید طالی سرویس ی وااااااای. کرد بازش و کرد من از روشو هم رایان رایان دست داد و اومد جعبه ی با جت مث درایان مامان

خودت امید ب خدایا..هووووف... بودن جوابم منتظر همه.. کردم تشکر اروم و گرفتم ازش... بود قشنگ خیـــــلی... بود ریــــز  

- بـــله.. برادرم خصوص به و ومادرم پدر ی اجازه با  

 سرم از شنلمو کاله و شد من سمت ب رایان.. گرفت هم رو رایان ی بله و کرد ساکتشون اقا حاج.. میزدن دست و کشیدن کل همه

 و سمتمون اومد جت مث مامان... میکردن نگام تحسین با همه.. زندگیمه روز بهتریـــــــــــن امروز خدایا.. بوسید پیشونیمو و دراورد

 حیـــگرم های حلقه.. مرد بازش و برداشت رو جعبه و شد خم رایان... انگشتره و عسل دیدم.. میز رو گذاشت جعبه ی با رو جام ی

 از رایان..شدم رایان از اینکه حس.. داد دست بهم خوبی حس ی.. انگشتم تو گذاشتش و گرفت چپمم دست و دراورد منو اون.. بود

 حاال..کشیدن کل و زدن دست همه.. کردم انگشتش تو و گرفتم چپشو دست و برداشتم حلقشو.. بود خوبی حس خیلی.. دیگه شده من



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 نوبت حاال.. کردم ول انگشتشو خنده با.. شد قرمز بدبخت.... دهنم گذاشت و عسل تو کرد کوچیکشو انگشت رایان.. بود عسال نوبت

کرد ول انگشتشمو خنده با و باال اداخت ابرو و کرد نگا چشام تو.. دهنش گذاشتم عسل تو زدم انگشتمو.. بود من   

دراوردم دهنش تو از دستمو  . 

 رومو اخم با.. میدااادی؟؟هووووف منم ب اگه شد می چیزی خدایا.... چالش واس رفت ضعفففف دلم.. شد دیده گونش چال و خندید

 بعد.. بودن نشسته میز ی دور هم رادا و سپند و امیرعلی و میشا.. ص*ق**ر به کردن شروع و وسط رفتن همه.. برگردوندم ازش

وسط بیان گلللل دوماد و عروس:گفت ارکستر مردم تکوندن خودشونو خوووب که دوساعت  

کرد دراز دستشو و جلوم اومد و شد بلند رایان.... دادن اجازه هم ما ب عجب چه  

- میدی؟ افتخار مادموزل  

 باهم و دستشو تو گذاشتم دستمو لبخند ی با.. دیه نکردم خر خودمو منم باشیم واقعی عاشقای مث امشب که بودیم داده قول هم ب چون

 از منو میکنی دیوونه اهنگ..) کردیم شروع و کردم حلقه احساسات ابراز دستامو منم و کرد احساسات ابراز دستاشو.. وسط رفتیم

بود حبیبی امین ) 

بار هر دفعه هر میکشه منو که انگار حسیه یه تو چشایه تو  

میکنه دیوونم منو میکنه دیوونم تکرارو میشه هی ماجرا این تو با  

میاری در زانو به دلمو که داری حالتی یه چشمات تویه تو  

میکنه دیوونم داره میکنه دیوونم و کاری ی ضربه میزنه نگاهات  

دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

♫♫♫♫♫♫ 

میکرد نگام خاصی جور ی و بود چشام ب رایان نگاه  .. 

♫♫♫♫♫♫ 

چشات اون فدایه تویی من نیست هستو تمامه  

برات میمیرم که منو منو میکنی دیوونه  

میکنه باور رو رویا چشام میبینم که رو تو  

میکنه بهتر رو حالم نگاهت شیرینم رویای  

( دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  
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 پ ن پ.. بود من ب منظورش ینی.. شد گرد چشام.... گفت اهنگ با همراه گوشم زیر و گرفت بغل رایان گفت که رو اهنگ اینجای

 بهم نگاهی ی منو گردوند و گرفت دستمو شد تموم که اهنگ اینجای... اوسکول دیگه میگه داره تو گوش زیر خوب.. بود عمت ب

گرفتمممم انرژی اصن.. کردم عشششق که زد درمیادم چالش که ازونا ناناااس لبخند ی و کرد  .... 

( دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

 اخر.. بود من ب نگاش هم رایان و بود عشقش ب نگاش هرکسی بود باحال خیلی.. میزدن دست هماهنگ و گفتن باهم همه جارو این

 نشستیم رفتیم هم دست تو دست.... شدم لبووو من و زدن دست همه..بوسید احسااااس با پیشونیمو و گرفت هامو شونه اهنگ

 همه....شام صرف برای باغ تو برن همه کرد اعالم و اومد خدمتکارا از یکی وسط ریختن همه باز که ساعت دو بعد.... سرجامون

 چیده که میزی اون سر رفتیم و شدیم بلند ماهم.. شدن اماده فیلمبردارام و کردن اماده رایان منو برای میزو خدمتکارا و حیاط تو رفتن

 تو بزنم میخاستم که بودم شده جوری اخراش..میرفت یورتمه من اعصاب رو و دادن دستور ب کرد شروع فیلمبردار.. بودن

رفت و کرد ولمون گرفت فیلم کلی اینکه بعد..سرش  

- دراااورد پدرمونو میمون زنیکه.. هوووووف  

- موافقم حرفت این با خداییش  

 بود شده جالب چه ععع.. گذاشتم لیوانو.. خوردم نصفه و ریختم خودم واس نوشابه یکم.. بود کرده اذیتمون بس از نداشتیم غذا ب میلی

 ادامه و گذاشت من رژ رد رو دقیییقا لباشو و برداشت لیوانو رایان موقه همون که میکردم لیوان نگا داشتم.. بود مونده روش رژم رد

کردم کار خوشحالی شدت از نکنم سکته..میبییینما جدید کارای امشب...خورد رو نوشابه ی  . 

- بریزی؟؟ خودت واس دیگه یکی میمیردی لیوان همه این ادب بی  

- بود تر خوشمزه این.. اوهوم  

 !!!هان؟؟؟؟-

- نکن فکر بهش جوجه هیچی  

 عمته-

 چی؟-

- عمته جوجه  

- مرغه شتر من ی عمه نه خخخخ  

گفت خنده وسط. میخندید رایانم. بود مرغ شتر کپییی عمش.. میگفت راست خداااییش.. خنده زی زدم بلند  

- داره ه*ا*ن*گ نخند عمم ب ادب بی. کووفت  

میخندیدم همونجور  

- میخندین؟؟ باهم اینجوری دارین که شده چی  

بود سپند و امیرعلی و میشا با.. بود رادا. صدا سمت برگشتم  

فقط میخندیدن ساعت ی تا اوناهم و گفتم براش رو قضیه  

خدافظی بیایم زودتر ما گفتم میشه شلوغ اینجا االن.. اومدیم خدافظی واس ما-میشا  
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 میرین؟؟-

وایستیم؟؟ میگی-رادا  

زیرخنده زدن  

 مسخرههههه-

 خدافظی اونا با که ساعت ی.. اومدن خدافظی واس ادم اییییل ی بعدش دقه چند و رفتن خداحافظی بعد.. خندیدیییم امشب ما چقدر

 کردیم

عزیزم خدافظ-رایان مامان  

- میرین؟؟؟؟ شما مگه !!!!!!!!!!!!!!!!  

میرفتن؟؟؟ کجا اینا.. بود اینا خونه اینجا اخه  

- چهارمی اتاق باال طبقه برین میان خدمتکارا فردا نمیزنین اسبابام به دست.. شما خونه میریم عزیزم اره  

- باشه. مرسی  

 اتاقی تو رفتم مستقیم و خونه تو رفتم.. درندشت ی خونه ی و بودیم مادوتا و بودن رفته همع حاال.. کردیم خدافظی باباهم و مامان با

 شدم معذب یکم.. برهنم تنه باال رو شد زوم افتاد من ب که نگاش. اتاق تو اومد رایان که دراوردم شنلمو..بود گفته رایان مامان که

گزیدم لبمو انداختمو پایین سرمو.. خوووو  . 

- بیرون؟ برین میشه کنم عوض لباسمو میخام  

 راحتم-

- ناراحتم من  

 فداسرم-

 و کرد باز پاپیونشو.. بود گذاشته لباس برامون( رایان مامان)نیلی خاله که کمدی سر رفت و شد رد کنارم از.. پررو بچه ایششششش

بود نپوشیده پیرهن کرد عوض لباساشو.. نمیاورد کم بود بدتر اونم و میکردم نگاش داشتم پررو پررو.. دراود کتشو  

- کن تنت لباستو  

- بپوشم لباس ندارم عادت من  

- بعد ب ازین کنی عادت باید  

- کنی توعادت بهتره  

کردم مشت دستامو و فشردم بهم دندونامو  

- هاااا میمونه گشنه بچمون میشه خشک شیرت نخور حرص زیاد  

 بمیییره-

- میاد؟ دلت  

نمیومد دلم خداییش.. لبم رو اومد ناناس لبخند ی و شد اب دلم تو قند رایان و من ی بچه فکر به  

- بیرون برو کردی عوض لباستو خب  

 نمیخااام-
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- برو باش تند.. میکنی غلط  

 نووووووچ-

شه بلند تا میدادم هولش گرفتمو بازوشو.. بود نشسته تخت رو.. سرش باال رفتم...هووووووف  

- بیرون برووووو  

 اونم. میکردم نگاش و واستادم جلوش کمر ب دس.. بکنم نمیتونم غلطی هیچ دیدم زدم زور که دقه چند. بود واستاده ریلکس همینجور

 و کشیدم جیییغ ی.خودش سمت کشید منو کردو حلقه دورم دستشو یهووویی خیییلی و زد جیگراش ازون لبخند ی.. نگام تو نگاش

سینش به زدم و کردم مشت دستمو. ترسیدم خداییش بود یهویی حرکتش چون. میزدم نفس نفس.. بهش چسبیدم  

- ترسیدم دیوونع  

کردم نگاش و اوردم باال سرمو نمیگه چیزی دیدم  .. 

- کن گوش خووووب پس.. بگم امشب میخام چیزی ی سونیا  

کردم نگاش کنجکاوی با و نگفتم چیزی همین واس. بشنوم شدم کنجکاو گفت جدی خیلی ولی کنه ولم بگم خاستم  

-  بودی خوشگل چون. اوناس مثل باطنت میکردم فکر من ولی.. داشت فرق دخترا ی بقیه با ظاهرت دیدمت که باری اولین سونیا

 دختری هیییچ سونیا.. هستی طبیعی که فهمیدم ها بعد ولی هستی عملی دماغ میکردم فکر اوال تازه. کردی ارایش میکردم فکر زیاد

 بقیه مثل تو چرا که بود شده خورد اعصابم. بودی متفاوت خیلی اصن..تو ولی.. میخاستن منو همشووون ینی. باشه من با نخاد که نبود

 کنم قبول نمیخاستم اول باشم شما مواظب میخاد گفت که بابا.. انداخت کل باهات میده حال و لجبازی دیدم.. نمیدی محل من ب و نیستی

 بودی پازل ی مثل. سونیا بود شده ذهنم و فکر تهران رفتیم هم با وقتی از.. کنم قبول تا کرد مجبورم تو سمت از کششی ی ولی.

 میکردم فکر بهت بیشتر هرچی.. بودی مبهم خیلی....گاهی دلرحم گاهی مهربون گاهی. لجباز گاهی سرد گاهی. بودی نامفهوم.

 تلنگر ی بغلم تو افتادی خورد لیز پات و بگیری عکس خواستی دریاچه توی شمال توی که روزی اون.. شد می بیشتر تو به اشتیاقن

 میخامت سونیا.. میتپه تند قلبم. میوفته شماره ب نفسم دیدنت با.. شدم عاشقت من سونیا... عشق برای تلنگری.. من برای بودی

میشی؟؟؟ خانومم سونیا.. باشی من برای عمر اخر تا و بپذیری رو ازدواج این میخام..  

 ببوسم رایانو میتونم تا و بپرم میخاست دلم.. بود شده باز غار اندازه دهنم و بود شده گرد چشام.. میشنفتممممم چی من خدااااای

میکرد نگام داشت منتظر رایان... بستم دهنمو سریع.. حلقمه تو رایان که بودم کرده فراموش کال و بود باز دهنم هنوز...  

- یزرت.لنیوش.سنقو.بن.مع.مگ.ب.م.ن.م  

بودم گرفته لکنت تعجب شدت از.. میگفتم خودم واس داشتم الکی چیزای ی  

چی؟؟-رایان  

زد برق چشاش. زدم بهش عشق جنس از لبخند ی و فشردم رو بود دستام تو که رایان دستای.. گفتم چی نفهمیدم خودمم  . 

- دارم دوست رایانم  

 عااااااااااااااشقتمممممممم-

بوسیدم و کرد بغلم محکم   

 ب لحظات از بیام؟؟؟باید عشوه الکی چرا. داشت دوسم و داشتم دوسش.. بیام خرکی ی عشوه و ناز که نبودم دخترا ی بقیه مثل من

 زدم بهش لبخند ی.. . نباشه زندگیم تو کاش ای و اگر و اما هرگز تا میکنم استفاده االن. نباشه روزا این دیگه شاید. کرد استفاده خوبی

 چال رو عمییییق و محکممم و کردم حلقه احساسات ابراز دستمو. . بود خودم از دیگه حاال.. زد بهم خوشگالش لبخند از اونم که

شد گرد چشاش.. زیاد احساست ابراز  

- ببوسمش داشتم دوس چقدر نمیدونی.. اخیییشششش  

- خوب میگفتی زودتر خانومم شم فدات  
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خنده زیر زدیم باهم  

 رایان؟-

- دلم جونه  

-  دختری من ولی گرفتت نظرم.. مانکنی و خوشتیپ خیلی.. بودی گیر نفس خداییشش.. طرقبه ویالی توی دیدمت که باری اولین

 تلنگر.. مینداختم کل باهات همیشه همین واس.. باتو کل کل از میومد خوشم تهران رفتیم وقتی.. باشم داشته بد نگاه پسری ب که نبودم

دارم دووووست رایانم.... بودم شده دیوونت من رایان.. بود شمال توی تو به نسبت من عشق  

- عاشقتم من خانومیه  

- بیشتر من  

- بشی؟؟ خانومم همیشه برای هست اجازه  

 اوهوم-

********** 

 میشا

 و( امیرعلی بابای)اسماعیل عمو به خیلی بابامم.. درومد بابام رفیق پسر امیرعلی قضا از و گفت خانوادم ب من ب عالقه از امیرعلی

 رایان و سونیا گفتم وای... رایان و سونیا عقدی واس مشهد بریم باهم امیرعلی و من که داد اجازه همین واس داش اعتماد امیرعلی

 امیرعلی با بودیم راه تو االنم.... کنن ازدواج میخان که شده چطور نمدونم بودن تشنه هم خون به اینا.. ششددددد نمی باورم اصالااااا.

مشهد میرفتیم داشتیم و  ... 

 خانومی؟-

 هوم؟-

 خانومم؟-

 بله-

 خانووووومم-

 جووووونم-

- فدااات آخخخخ  

خندیدم ناز با و نرم  

- نکنننن اونجوری میکنییییااااا دیوونم دختر  

بودم گرفته نوبت ارایشگاه ی قبل از شدیم مشهد وارد...خندید هم امیر که خنده زیر زدم بلند  

- بده رو ارایشگاه ادرس  

-.... 

شدم پیاده من و رسیدیم ساعت نیم بعد.. ارایشگاه سمت رفت هم امیر و دادم رو ادرس  

دنبالت بیام بزن زنگ شد تموم کارت-امیر  

- خدافظ.. باشه  
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 خدافظ-

بودن اونجا خودم سن هم دختر ی و زن ی شدم که وارد... رفت امیرهم و ارایشگاه تو رفتم  

 سالم-

شد دیر که بشین بیا. دخترم سالم-زنه  

 چشم-

نشستم صندلی رو رفتم و دراوردم مانتومو شالو و صندلی رو گذاشتم وسایلمو  . 

- رنگیه؟ چه لباست دخترم  

- ای فیروزه  

تمومشد کارم ساعت یک بعد... کردنم درست به کرد شروع زنه  .. 

- شدی جواهر تیکه ی وااااای  

 دیدنم با.بیرون رفتم... داشت حریر روپوش ی که بود دکلته لباسم.. پوشیدم لباسمو و لباس تعویض اتاق تو رفتم و زدم بهش لبخند ی

شدم؟ خوشگل خیلی میشن؟؟مگه اینجوری چرا وااا.. واموند دهنشون  

- ببین خودتو بیا. آقات حال ب خوش.. دخترم محشررررری  

 خخخخخ

- چشم. مرسی  

 باز موهامو.. بوووودم شده محشر..خخخخ. نخورتمممم امیرعلی.. شدددد نمی باورم اصن خدایااااا وااااااای... قدی آینه سمت رفتم

بودم شده خوشگل خیلی... بود ای فیروزه ارایشمم و بود داده فر و بود ریخته  . 

بود امیرعلی ی شماره. سمتش رفتم گوشیم صدای با  

 جانم؟-

- دیگه بیا.. شدم خسته بابا؟؟؟ کجایی  

- میام االن.. امادم  

نشستم کردمو باز درو امیرعلی ماشین سمت رفتم... بیرون رفتم و کردم حساب پولشو و پوشیدم رو ساپورتم و مانتو و کردم قطع  

- خانوووم سالم  

گفتم و خندیدم شد باز آبی اسب اندازه دهنش.. سمتم برگشت  

- ندیدی؟؟ آدم چیه  

- ندیدم فرشته دیدم آدم  

عقب ب دادم هولش و شونش رو گذاشتم دستمو. شد گشااااااااااد چشام... بوسید منو یهو که کردم خنده یک ناز با  

- میشه خراب ارایشم نکن امیر  

بود خمار چشاش  

- نداره اشکال  
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عقب کشید و بوسید سرمو که خندیدم ریز  . 

- شد دیر.. نمیزاری برام هواس دختر هووووف  

 جت مث. بودن عقد اتاق تو همه.. شدیم پیاده و رسیدیم ساعت یک بعد.. اینا رادا خونه سمت افتاد راه و کرد روشن ماشینو.. خخخخخ

کردم پیدا اتاق ی گوشه رو سپند و رادا.. اتاق تو کردیم پرت خودمونو  . 

- اونجان بریم بیا امیر  

شده خوشگل چه بیشور رادای وااای.. سمتشون رفتیم  

کردیم بغل همو سمتمو اومد سریع دیدنمون با رادا  

- شده ذره ی برات دلم بیشوووور  

- بیییییشتر من  

کردم سالم هم سپند با و اومدیم در هم بغل از  

- ترشیدیممممم رادا هعیییی  

ترشیدگی از درمیاین زودتر انشاهللا-امیرعلی  

زیرخنده زدیم هممون.. خخخخخخ  .... 

- وکیلم؟؟ بنده  

 سمتشونو رفتیم... خخخخ.. هووووراااا داد بله طوالنی مکث ی بعد سونیا.. گلللل دوماد و عروس به دادیم هواسارو همه.. اوه اوه

نشستیم میز ی دور و اصلی سالن تو رفتیم بعدش و گفتیم تبریک بهشون  

.. وسط ریختن پسرا و دختر و گذاشت اهنگ ارکستر   

بگیرین؟؟ جشن میخاین کی شما میشا-رادا  

 مناسبتش؟-

- دیگه دوتا شما واااا؟؟؟؟عروسی  

- نیس معلوم هنو. اها  

 اها-

- وسطططط بیان گلللل دوماد و عروس  

 صحنه خیلی... بود رایان و سونیا روی نور ی فقط و شد خاموش چراغا ی همه و وسط اومدن رایان و سونیا ارکستر صدای با

 اینجای ب اهنگ وسطای..  حبیبی امین اهنگ با.. ص*ق**ر به کردن شروع اونا... میومدن بهم خداییش.. خخخخ. بود شده عاشقونه

بودیم جزءهمه ماهم میخوندن و میزدن دست هماهنگ همه رسید که اهنگ  

( دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم  

دیگه نمیبینه تو غیر رو کسی دلم کنم چه عاشقم آخه  

میگه داره ببین کن نگاه چشام تو تویی کسم همه تویی نفسم ) 
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 نگاه ی و زدم بهش لبخند ی شددددد آب دلم که گفت من ب و خوند حبیبی امین با احساسی یک با و کرد من از روشو امیرعلی

نشستن رفتن سونیا و رایان شد تموم که اهنگ... انداختم بش عااااشقونه  

عشقاااااس شب امشب که وسط بیان عاااااشقا-دیجی  

جلوم اومد و شد بلند علی امیر... کشیدن هورا و زدن دست همه  

- ؟؟؟ وسط بریم میدی افتخار  

- قربان بله  

- فدات ب قربان  

عااالیه) بود علیشمس و جهانی مهدی از کردم عادت اهنگ... وسط رفتیم دستشو تو گذاشتم دستمو خنده با ) 

باشیم جدا هم از گه  

میشه بد خیلی من حال  

تو میتونی دونم نمی  

همیشه تا بمونی  

زیبات ی خنده همین به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

چشمات بودن آروم به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

زیبات خنده همین به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

چشمات بودن آروم به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

المصب منه نیستم هیچکی با تو از تر راحت من کردم عادت بهت  

کرد باور تورو من دل کم طاقت دوری وقتی وابستم  

نی حالش دیگه تو بی استراحت حتی  

نیست باالش رو سرت وقتی بخوابم چجوری  

مشکی لباسا همه همو تو اخما نیستی وقتی خوب هستی وقتی  

هم کنار میریم راه من کنار میشی پا صبح وقتی  

خوشحاله شهر این میرمو راه مائه رو چشما همه خیابون تو  

داره مارو دلش تو که میباله خودش به  

اسمی چه داره نمیدونم که حسی یه دارم تو به االن  

طلسمی هر به شده اره باشی من مال باید تو ولی  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

خشوبتی حس از پرم  

سختی میشه آسون تو با  

قلبم میشه آروم تو با  

هستی همدمم خوبه چه  

خدا به دیونتم دیونم  

جدا تو از نمیشم  

خدا به دیونتم دیونم دنیامی  

همرامی جدا تو از نمیشم  

زیبات ی خنده همین به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

چشمات بودن آروم به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

ویت شیک  

زیبات خنده همین به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

چشمات بودن آروم به کردم عادت  

جان ای جان ای کردم عادت  

 بهم اهنگ اخر.. میخوند خواننده با و بود نگام تو نگاش... بود احساسات ابراز دستاش اونم و بود حلقه امیرعلی احساسات ابراز دستام

خدااااا ب دیوونتم. گفت  

میرقصیدن جمعیت وسط داشتن.. نبودن رادا و سپند.. نشستیم رفتیم و خندیدیم  ...... 

بخوریم شام بریم که کرد اعالم و اومد خدمتکارا از یکی مین چند بعد.. اومدن هم سپند و رادا  

بووود گشنم چقدر که آخخخخخ-رادا  

میرفت میگفتی زودتر خب-سپند ... 

کرد مصلحتی سرفه ی گفت چی فهمید یهو  

- شام بریم  

افتادیم راه دنبالش و خنده زیر زدیم بلند.. رفت سریعتر همه از خودشم  

نکن فرار دیگه زدی گندی ی سپند-من  

 بعد.. خوردن ب کردیم شروع و اوردن غذا برامون و نشستیم میز ی دور و باغ تو رفتیم... میخندید خودشم.. خنده زیر زدیم دوباره

 امیرعلی و سپند پیش اومدیم و پوشیدیم لباسامونو رفتیم رادا منو و شدیم بلند..خخخخخ. شد خود ی خانه رود هرکه نخود نخود شام

خونع از بیرون رفتیم و کردیم خدافظی ازشون و رایان و سونیا پیش رفتیم...  

اینا سونیا ی خونه بریم بیاین میشا و سپند و امیرعلی-رادا  
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هتل میریم دیگه نه-من  

بریم بدویین منه دس کلیدش.. نکن فکرشم اصن-رادا  

ن-من ..... 

 سالم-

بودن دختر ی و پسر ی.. صدا سمت برگشتیم  

 و سپند ایشونم... هستن خانوم سحر فابم رفیق ایشون و هستن سونیا داداش سینا ایشون ها بچه. جون سحر سالم سینا اقا سالم-رادا

هستن خانوم میشا ایشونم و امیرعلی ایشونم  

خوشوقتم-داد دست پسرا با سینا  

همچنین-پسرا  

دادم سحردست با و شدم پیاده ماشین از  

خونه؟ میرفتین-سینا  

اره-رادا  

- بریم.. میایم ماهم.. اوکی  

بریم-رادا  

خودشون ماشین راداهم و سپند و خودمون ماشین هم امیرعلی منو و شدن خودشون ماشین سوار رفتن اونا  

سینا اتاق رفتن پسراهم و و سونیا اتاق تو رفتیم سحر و رادا منو رسیدیم که اینا سونیا خونه به... افتادیم راه سو ... 

 اخییییش-

شدممممم خسته-رادا  

بیشترررر من-سحر  

- میکنه،،؟؟ چیکار سونی االن نظرتون ب ها بچه  

سووونی نگو میگه سرت تو میزنه بکنه که کاری اولین-سحر  

خنده زیر زدیم  

اومدی راس اینو خداییش-رادا  

- بخوابیم کنین عوض لباساتونو پاشین  

اوکی-رادا،سحر  

ب لباسامونو شدیمو بلند   

کردم پاک کااامل صورتمو ارایش.خخخخخخخ. سونیا بیجاره.کردیم عوض سونیا لباسای با نو  

بندازیم جامونو بیاین خب  

 از.. برداشتم.. اومد پیام ی گوشیم برای... کشیدیم دراز و انداخت و برداشت بالشت ی خودش برای کسی هر و انداخت تشک رادا

کردم بازش.. بود امیرعلی  
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- نفسم بخیر شبت.. دارم دوست من قلب ی ستاره تک  

منننن بشم فداش .. 

عزیزم شیییک شبت.... عاشقتم من زندگیه مرد-نوشتم براش  

برد خوابم شماره سه با سرمو باال گذاشتم گوشیمو و فرستادم براش و  

-************************************* 

 سونیا

لبم رو اومد لبخند ی.. بوووود عمرم شب بهترین دیشب من خدای وااای  

- میخندی؟ چی به  

باال پریدم متر ده  

- ترسوندییییییم هیییییع  

- ترسسسسست فدای  

کرد حلقه دورم دستشم پامو دور انداخت پاشو  

خوووو کشیدم خجالت  

- رایان نکن  

- ندارییییماااا مجالت خجالت دیگه  

خندیدم ریز  

.......**** 

 گذاشته برام(رایان مامان) جون مامان که قرمز رکابی و شلوارک ی. بود هال توی هم رایان و میکردم خشک موهامو داشتم حوله با

 پاش رو سمتشو رفتم میدید فیلم داشت و بود کشیده دراز مبل رو رایان.. بیرون رفتم زدمو هم اتیشی قرمز رژ ی و پوشیدم رو بود

 مصنوعی بااخم و گوشش تو زدم نوازش مث ارووووم یکی.. کرد نگام اسکن دستگاه مث و شد جمع من ب هواسش.. نشستم

؟؟ نشدی خسته:گفتم  

- نمیشم خسته تو از هرگز  

 رایان-

- دلم جون  

- نمیشه باورم  

 چیو؟-

- منی از تو و توهستم کنار االن که این  

- نمیشه باورم منم  

- میکنییی مسخره کسااافط  

گونش چال توی کردم انگشتمو که کرد نازاش خنده ازون یکی  
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- دااره درد دیوونه.. آخخخخخخخ  

- خوشگلهههه؟؟؟، اونقدر چرا.. حقته  

- تویه مال چون  

بوسیدم چالشو محکمممممم خندیدیمو  

- من بشم فداشون  

- چی؟ صاحبش فدای  

- بشم تر بیشتر صاحبشم فدای  

- بشممممم صاحبش زن فدای منم  

- نمیخای؟ صبحونه  

 چرا-

- بخور برو  

 ععععععع-

 بععععله-

 خندیدم

- کنم درست چیزی ی میرم  

مونده دیشب غذای از دیدم اشپزخونه تو رفتم.. بود دااااغوووون خونه دیشب از  

- میخوری؟؟ دیشب غذای از رایان  

 اررررع-

 باشه

چیدم میزو و کردم گرم غذارو  

- بیااااا رایااااان  

اشپزخونه تو اومد رایان  

- کرررده چه خانومم به به  

- کردن خدمتکاراتون نکرده خانومت  

- کرده کاری ی خانومم اینه مهم  

نشستیم مبل روی و هال تو رفتیم و کردیم جمع ظرفارو باهم خوردیم که غذامونو.... خوردن به کردیم شروع و خندیدیم  

دره صدای)دینگ دینگ دینگ ) 

جونه مامان دیدم.. اومد و کرد باز درو.. رفت خودش و نذاشت رایان که کنم باز درو برم شم بلند خواستم  . 

- جون مامان سالم  
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- خوبی؟ دخترم سالم  

- جون مادر مرسی  

داد بهم پالستیک ی جون مامان.. نشستیم مبال روی رفتیم  

- عزیزم بیا  

 چیه؟-

 لباس-

 مررسی-

کرد عوض لباساشو و باال اومد هم رایان کردم عوض لباسامو و اتاق تو رفتم  

- بریم؟ رایان  

 کجا؟-

- ما ی خونه  

- بریم. باشه  

جونه مامان کنار هم باباجون دیدم که بیرون رفتیم  

- پدرجون سالم  

- دخترم سالم  

کردیم روبوسی باهم  

ما؟ با ندارین کاری-رایان  

میرین؟ کجا-مادرجون  

پدرجون ی خونه میریم-رایان  

پسرم برو-پدرجون  

خدافظ-من  

کردم رد سریع که گذاشت رو ندیم از کن ارومم اهنگ.. افتادیم راه و شدیم رایان ماشین سوار و خونه از بیرون رفتیم خدافظی بعد  

- کردی؟؟ رد چرا عععع  

- میدی؟ گوش که غما فاز این چیه  

- خانووومم بزار اهنگ خودت بفرما  

 چشممممم-

کردم زیاد ته تا صداشو و گذاشتم رو تاک تیک از رسما بزن اهنگ  

- کنههه گوش رپ خانومم میبینم بهههه به  

 بعلهههههههه-
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- خانومم؟؟ میده گوش چیا دیگه  

- و.زدبازی.خلسه.میثم.حصین. پوتک ... 

- بدتره من از وضعت که تو.. بسه خب خب  

خندیدیم بلند  

- جوووونم رایان  

 جوووونم-

- کن باز سقفو  

کردم نگاش تعجب با که خندید بلند  

- شد؟ چی  

- دادم حرصت چقدر خخخخخخ.. افتادم شمال یاد  

- خوشمزهههه هرهرهر  

 نگهبان... بودیم خونه در دم بعد ساعت نیم. کردم زیاد تههههههه تا اهنگو صدای که بده حرصم هنوز خواست.. کرد باز سقفو خنده با

 و سپند.. تو رفتیم و کردم باز درو خونه سمت رفتیم و شدیم پیاده و بست سقفو و کرد پارک ماشینو تو رفتیم و کرد باز رو خونه در

میدیدن فیلم داشتن بودن هال تو سینا سحرو و امیرعلی و میشا و رادا  

 سالااااااااااااااااااااام-

ما سمت برگشتن خخخخخ. بدبختا کردن جفت من صدای با  

نشدیییی ادم و کردی شوهر تو دررررررررد ای-سحر  

- نمیشن ادم هاکه فرشته  

سالم-رایان  

 میکنه نگامون کج دهن با داره سوگی دیدم.. کرد بوسم و کرد بغلم محکم اونم. کردم تفیش ماچ و بغلش پریدم رسیدم که سینا به

 اذیت منو خانوم داری باز-گفت گوشم زیر یواش سینا. ادددددب بی گفت یواش و شد گرد چشاش که دراوردم براش متر یک زبونمو..

 میکنی

- داری چشم سرتم پشت مگه ععععع  

- بعلههه خانومم واس  

دراورد زبونشو و شنفت صدامونو بود نزدیکمون چون سوگی  

فهمیدی،؟ کنی اذیت خانوممو نبینم دیگه-سینا  

باشه-گفتم بغض با پایینو انداختم سرمو سریع.. شد جمع چشام تو اشک و کردم نگاش تعجب با.. ترسیدم که گفت جدی همچی  

عزیزم سالم- میشا بغل تو رفتم.. نکردم توجه سحر ب اصن و میشا سمت رفتم  

ببینمت سونیا.. سالم-میشا  

 بغض فهمید اونم و کردم سالم رادا با و شدم جدا میشا از سریع سمتمونو اومد رادا.. نبینع چشامو تو اشک تا فشردم شونش به سرمو

 .. دارم
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شد؟ چی. بودی شاد االن که تو-رادا  

 هیچی-

.  افتادم هق هق به و کشیدم دراز تختم رو. اتاقم تو رفتم و کردم سالم ی سریع هم امیرعلی و سپند ب نمیرفت ولی دادم قورت بغضمو

 بشه اون طرف داداشت و بیاد راه از یکی حاال بوده تو با که سال بیست بعد.. باشه دیگه یکی ب توجهش داداشت سخته خیلی خدایا..

 و گرفت شدت گریم.. بود سینا.. کردم طرف نگاه اوردم باال سرمو موهام روی یکی دست نوازش احساس با که میکردم هق هق..

بالشت تو کردم فرو سرمو دوباره  . 

- ؟؟ میکنی گریه چرا داداش عزیز  

- ببینمتتتتتتت نمیخام زنتتتتت همون پیش برو  

- بود سحر صدای) سونیاااااا ) 

- بیروووون برین  

کرد بغلم و کرد بلندم سینا  

-  کرده بغض داداشت که سرت تو خاک سونیا اای... بود گرفتع بغض صداش.. ندارم ناراحتیتو تحمل خدا ب. کردم غلط سونیا

کردم س*و*ب رو سحر پریدمو کردمو تموم گریمو سریع..  

- نکن بغض تو فقط کردم اشتی سینا بیا  

کرد بغلم اومد و شد بلند  

- بیخشید.. من بشم خودم موشیه فدای  

کردم حلقه احساسات ابراز دستمو و سحر سمت رفتم  

- رفیق؟ پایین بریم  

- پایین بریم خخخخخ  

سمتم اومدن جت مث رادا و میشا.. پایین رفتیم و زدم چشمک ی سینا ب  

 خوبی؟-

- کجان؟ ددی و مامی.. اوهوم  

- بیرون رفتن  

 .. اوکی-

بگم بهتون چیزی ی میخام ها بچه-امیرعلی  

میزنناااا مشکوک. خندید که رفت بهش غره چشم ی میشا  

بزنه حرفشو امیرعلی تا مبال رو نشستیم همه  

- میگیریم ازدواجمونم جشن دیگه ی هفته انشاهللا و گفتیم هامونم خانواده ب اینو و داریم دوست همو میشا منو.. اممممم  . 

بود معلوم اینکه خب-من  

هان؟-امیرعلی  

- داشتن خبر دوتا این ی عالقه از کیا ها بجه  
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خنده زیر زدیم بعد و اوردیم باال دستامونو هممون  

بودیم؟؟ ضایه اونقدر ینی-امیرعلی  

بیشتر اونقدرم از- سپند  

خنده زیر زدیم  

بگم چیزی ی میخام منم-سپند  

 بگو-

کنم خاستگاری ازت رو رادا جمع جلو میخام من داداش. رایان-سپند  

رادا خود حتی شد گرد چشاشون همه  

جااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟-رایان !!!!! 

بهش گرفت خندم که زد لبخند ی سپند  

بپرسی رادا خود از باید ولی.. داداش پیدانمیشه ازتو بهتر. ندارم حرفی من خب.. اهم اهم-رایان  .. 

شد کشیده رادا سمت نگاهشون همه  

بزنیم؟ حرف باال بریم رادا منو میشه-سپند  

باش مواظب ولی. اره-رایان  

چشمم- گفت سپند که انداخت سپند ب اخطاری نگاه ی و  

.. باال بیاین بامن میشه خانوم رادا  

باال رفتن باهم و داد تکون سر رادا  

کردن پیدا جفت ی همه... ازین اینم اخیششششش-من  

زدم عشق رو از لبخند ی بهش و شونش رو گذاشتم سرمو و کرد حلقه گردنم دور دستشو رایان  

****************************** 

 رادا

 شدت از باال بریم گفت وقتی.. نمیشد باورم اصن شکرررررت خدایا... دراوردم شااااااخ کرد خاستگاری رایان از منو سپند وقتی

 اشاره من ب و نشست تخت رو. تو رفتم منم و سیناشد اتاق وارد.. باالرفتم باهاش و دادم تکون سر فقط بزنم حرف نمتونستم شوک

نشستم کنارش فاصله با..بشینم کنارش تا کرد  

 خیییلی.. دارم دوست که میدونم فقط. کجا و کی از نمیدونم. بزنم بهت که ندارم حرفی... من قلب توی عشقی تلنگر تو..  رادا-سپند

؟؟؟ میکنی ازدواج من با رادا.. بنده نفست به نفسم.. دارم دوست زیادم  

میکنم چیکار نمیفهمیدم اصن.. دادم تکون سرمو فقط و بودم توشوک  ... 

- مننننن تلنگر عااااااشقتم رادا  

واستاد صورتم نزدیک که ببوستم که جلو اورد سرشو که خندیدم  

- هوووووف.. کرد اعتماد بهم داداشت  

زد روش نرم ی ه*س*و*ب ی و گرفت دستمو  ... 
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بگی؟ چیزی نمیخام.. دارم دوست خانومم  

- همین دارم دوست سپند   

من برای دنیااااییه همینم  

پایین رفتیم باهم و خندیدیم  

خیر؟؟ یا شد؟؟بله چی-میشا  

بلههههه بزرگترا اجازه با-من  

کنارشون نشستیم رفتیم.. خندیدیم و زدن دست همه  

دیگه باشه باهم امیر و شما عروسی تا ببر بردار منو خواهر این و خاستگاری بیا پس سپند-رایان  

چیه؟ امیرنظرت.. خوبیه فکر اینم-سپند  

 موافقم-

هاااا نخاین نظر اصن ازما-رادا  

گفت سینا که خندیدیم  

- بگم چیزی ی میخام منم  .. 

خنده زیر زدیم بلند  

خخخخخ. داری دوس رو خانوم سحر حتما توهم-رایان  

*********************************** 

 سونیا

داری؟خخخخخ دوس رو خانوم سحر حتما توهم-رایان  

زیرخنده زدیم دوباره  

میگفتم خودم میزاشتی.. بمیری-سینا  

میخندید داشت خجالت و تعجب با بدبخت سحر  

دااارم دوووووست خانوم سووووگی خانوم-سینا  

 هووووووووووو-

 سرعت با بود میز روی که سینا و اومدن ددی و مامی و شد باز خونه در موقه همون. خندیدیم و زدیم دست و کشیدیم هووو هممون

دراورد مارو ی خنده کارش این و نشست سرجاش جت  

شده؟ چی.. سالم-مامی  

نشده هیچی.. جووون ماری سالم-گفتم باخنده  

کردی؟ شیطونی باز-بابا  

- مگه؟؟؟ کردم من میشه چیزی هرموقه بابا عععععع  

- فوضولی بس از  
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برگردوندم رومو قهر حالت ب منم و خنده زیر زدن همه  

- میخاد،؟ پاستیل باباش دخمل  

 عاااااله-

بود خریده پاستیل پررر پالستیک ی وااااای بابا سمت پریدم جت مث  

 مررررسی-

زیاد احساست ابراز و گرفتم پالستیکو  

سونیا کردن اروم واس دادی یادم خوبی راه پدرجون-رایان  

 به کردیم شروع ذوووووقی یک با هممون و کردم باز رو پاستیل پالستیک و رادا و میشا و سوگی کنار رفتم.. زیرخنده زدیم هممون

 خوردن

گفت یواش سینا باال رفتن که مامان و بابا  

- اینجوریه خانومم نگو اینجوریه تنها سونیا میکردم فکر من  

هستیم؟؟؟ چجوووووری مگه-سحر و من  

هستین فرشته مث.. هیچی هیچی-سینا  

- عزیزم افرین  

خوردن ب کردیم شروع دوباره  

نکنینا تعارف وقت ی- سپند  

نمیخورن پاستیل که پسرا-رادا  

؟؟ نخورن چرا-رایان  

پسرن چون-من  

وا؟-امیرعلی  

آوا-میشا  

کنین ولشون گرفت نمیشه اینا با-سینا  

بگیری؟؟ ما با میتونی کردی فکر-سحر  

خنده زیر زدیم که انداخت سینا به غرورم پر نگاه ی  

هااا شادین خیلی امروز-بابا  

- باشیییم؟؟؟ غم  

- همیشه باشین شاد دخترم نه  

- جونم احمد فداااای  

 تو رفت و رفت غره چشم که زدم ماری ب نما دندون لبخند ی منم و خندیدن ریز ریز ها بچه و گزید لبشو پایین بود اومده که مامان

خخخخخخ.. اشپزخونه .. 
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شد بلند امیرعلی  

- تهرون برسیم زودتر که بریم ما دیگه خب  

دیگه بریم میام منم-سپند  

بیایم مجبوریم خو داریم درس هم ما-رایان  

دیگه بریم پاشین همه خو-من  

هال تو اومدم و کردم جمع پرتامو و خرت رفتم من و کردن قبول  

- این؟؟ اماده  

اره- همشون  

میرین؟-بابا  

- دیگه اره  

دوری بازم.. هعییییی-مامی  

بره راحت بزار.. مامااان-سینا  

کرد بغلم و سمتم اومد که زدم لبخند بهش. ممممننننن بشم فهمیدم داداش فدای  

- نکنی اذیت شوهرتو. خدافظ  

- خدافظ.چشم  

 البوم تو رفتم و کردم وصل ماشین به و دراوردم گوشیمو.. افتادیم راه و شدیم ماشینا سوار رفتیم و کردیم خدافظی هم ددی و مامی با

برد خوابم ماشین تو همیشه مث و دادم تکیه پنجره به سرمو..  کردم پلی و ابراهیمی میثم  &*** 

 نبرد؟؟اینجا خوابم ماشین تو دیروز مگه من.. بود خواب هنو. کردم رایان صورت نگا و کشیدم خمیازه ی کردم باز چشامو

 بود12332 ساعت کردم ساعت خوااابم؟؟؟نگا دیروز از ینی.. بودم تهران تو خودم اتاق تو.. کردم نگا چیکارمیکنم؟؟؟اطرافمو

خوابیییدم؟؟؟؟ اینقدرررررر هیییییع....  

بالخره شدی بیدار-رایان  

- نکردین؟ بیدارم چرا.. بخیر صبح. اوهوم  

- کنم بیدارت نیومد دلم.. گلم بخیر توهم صبح  

زدم نااز با لبخند ی  

در صدای) تک تک تک ) ... 

بله؟؟- رایان  

صبحونه؟؟ نمیاین داداشی-رادا  

- میایم ماهم برو تو  

 باشه-

شدم بلند خنده با رادا.. هووووووف   
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 منتظر و بود چیده میزو رادا.. بیرون رفتیم رایان با و زدم هم صورتی رژ ی پوشیدمو قرمز شلوارک یک با قرمز تیشرت ی و رفتم

بود ما  

- کندین؟؟ دل بالخره عاااشق و جوااان زوج به به  

- بااااع نزن حرف  

- نکنته؟؟ درد دستت جای  

- دیگه چیدی میز ی بابا خب  

- میچیدی میومدی میشدی بلند خوابی دوروزه که تو خو  

دیگهههه کنین بس بابا ای-رایان  

- جووونم شوشو. چشم  

عووووق(دراورد ادامو)جوونم شوشو.. عووووووق-رادا  

 دررررد-

خوردم رو میز کل تقریبا که بود گشنم اینقده.. خوردن به کردیم شروع و نشستیم میز دور و خندیدیم ماهم که خنده زیر زد رایان  .. 

- مرسی چسبید خیلی.. اخیییش  

جانت نوش.. ماشاهللا-رادا  

نشست رومون روبه هم رادا و نشستم هال تو رایان کنار رفتم و شستم ظرفارو و کردیم جمع رو سفره شدیمو بلند  

داریم؟؟ کالس کی-من  

داریم حسینی با 3 ساعت امروز-رایان  

- رو؟؟؟ برتر تابلوی کنه اعالم میخاد جووون اخ  

 اوهوم-

گرفتم استرس االن از-رادا  

هم منم-من  

بااااو چیه استرستون-رادا  

بوسید سرمو منو احساسات ابراز انداخت دستشو  

نبودین بلد بازیا خر ازین که شما ایشششش-رادا  

هستتتتت که همینه-رایان  

 ***************************.....خندیدیم

 میشا

داد جواب مامان و زد زنگ تلفن که بودم نشسته بابا کنار و بودم خونه تو  

- بودددد امیرعلی مامان.. اوهوع)نباشید خسته سعادت خانوم سالم ) 

-،،،،، 
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- چشم رو قدمتون بفرمایید بله بله  

-........ ....... ..... 

- خدانگهدار.. منتظرتونیم8 ساعت.. چشم چشم  

گفت بابا گذاشت که رو تلفن  

- جان؟؟ خانوم بود کی  

- میان خاستگاری برای امشب.. بود سعادت خانوم  

- نداری؟ الزم شب برای چیزی.. اهان  

- هست چی همه نه  

 بیخی.. دیگههه میپرسیدن باس چیزی ی حاالاااا.. دیگه بپرسع چی داری دوسش گفتی قبل از خودت تو خب... بودمااااا بوق اینجا من

 از. داشتم پیام ی... کنم چک برداشتم گوشیمو.. کشیدم دراز تختم رو اتاقمو تو رفتم... دریااااب رو حسینی استاد کالس.. باااع

میشیییی خودم از هفته این انشاهللا که شو اماده گل خانوم عروس.. خاستگاری میایم امشب-بود نوشته کردم بازش. امیرعلی  

خانوم عروس بپسندتت تا بیای کنی پیک و شیک دوماد اقا-نوشتم جوابش تو  

عزیزم نخور غصه پسندیده قبال عروس-نوشت  

 توی که رو سپند و امیرعلی و رایان و سونیا و رادا خودمو عکسای و اینستام تو رفتم.. دادم بای و زدم لبخند شکلک چند براش

بود خره روژان از پیام ی پایینش بعد دقیقه پنج.. گذاشتم رو بودیم گرفته عروسی  .. 

- دخترهههه؟؟؟ این کنار نیس من رایان این.. واااااااای  

 به نه میگن تو امثال و درخت ب این بعدشم سونیایه رایان و نیس تو رایان.. جان اشغال بفهم دهنتو حرف نفهم ی دختره-نوشتم براش

 .. سونیا

 از تر گنده حرفای پس رااااااایانه من داداش و سونیا عروسیه اینجا اطالعت محض نفهم ی دختره- اومد رادا از جواب ی پایینش

نزن دهنت  

شد؟؟؟ متاهل میشه؟؟؟رایان مگه..؟؟؟ نمیشه باورم-روژان  

شد متاهللل بعله. بدی اجازه شما اگه-اومد سونیا از جواب ی  

اومد خودش ایول  

دزدیدی رایانمو تو-روژان  

گالتو ببند ایکبیری ی دختره-من  

بمیری گوشه ی بری بهتره عملی ی دختره-رادا  

خانوم عملی بدم جوابتو من نیس نیازی که میبینی- سونیا  

گریه شکلک عالمه ی.... رایااااان-روژان  

گمشی ما زندگی از بهتره عملی ی دختره ببین-رایان  

اووومد صاحابش به به  

نکن اینکارو من با رایان-روژان  
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باع بخور عنتو- رایان  ... 

خنده شکلک-من  

خنده شکلک-رادا  

خنده شکلک- سونیا  

خخخخ.. حاال کنه گریه بره اخیییش.. کردم آنفالو رو روژان  

- ناهاااار بیا میییییشششاااااا  

. بود یک کردم ساعت نگا  

 اوووومدم-

 خودم برای... بوووود بادمجون خورشت جون اخ. نشستیم میز دور رفتیم.. بود چیده میزو مامان.. هال تو رفتم و دراومدم اینستام از

 تو رفتم و شستم ظرفارو و کردم جمع رو سفره شد تموم که غذامون.. خوردن به کردم شروع برنجمو رو ریختم خورشت عالمه ی

 ی و بستم اسبی دم و و کردم خشک موهامو.. بیرون اومدم و گرفتم ای دقیقه بیست دوش ی و حموم رفتم. بود دو ساعت.. اتاقم

 کیفمو و زدم هم آجری رژ ی و کشیدم چشم خط ی و پوشیدم مشکی مقنعه و کتونی و سفید شلوار و نیلی مانتو ی.. زدم هم کلیپس

بیرون رفتم و توش انداختم گوشیمو رژو و جزوه و برداشتم  

میری؟ کجا-مامان  

 دانشگاه-

- عزیزم باش خودت مواظب  

- مامانی چشم  

بیرون رفتم و کردم خدافظی باباهم با و زیاد احساست ابراز  

 سونیا

 رایاااان-

 جووونم-

- بپوووشم چی من  

- کن صبر  

 و اسمونی ابی شال و لی شلوار یک و لی سارافون ی اخر در و انداخت لباسام ب نگا ی و واستاد کنارم اومد و کرد پاش شلوارشو

داد بهم کتونی  

- بپوش اینارو بیا  

- کردی راحتم عزییزم مررررررسی  

- منننن شم فدات  

زیاد احساست ابراز شدمو بلند پام ی پنجه رو  

 بود پوشیده کتونی و لی شلوار و پیراهن طرح لی تیشرت هم رایان. پوشیدم رو بود داده رایان که اونایی و دراوردم لباسامو خندیدیمو

کردم خالی خودم رو عطرمم و زدم صورتی ی رژگونه و ریمل و لب برق ی..  

واااااااااای-رایان  
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شددددد؟؟؟ چیییی-من  

 ندزدنتتتت؟؟؟-

خنده زیر زد  

- شد چیزیت کردم فکر ترسییییدم. کوووووفت  

- شداااا دیر باش تند گلی خانوم  

- امادم که من  

- بریم؟ پس  

 بریم-

بود نشسته مبل روی هال تو اماده و حاظر هم رادا..بیرون رفتیم اتاق از و برداشتم گوشیمو  

بریم؟ رادا-رایان  

- بریم.اره  

 رایان که بودیم راه وسط.. دانشگاه سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار و پارکینگ تو رفتیم. بیرون رفتیم خونه از باهم و شد بلند

واستاد فروشی شیرینی ی جلوی  

- اینجا؟ داری کاری  

- دانشگاه های بچه واس بخرم شیرینی میرم اره  

- چیه؟؟ مناسبتش  

- دیگه ازدواجمون  

- برو. اها  

 رسیدیم ساعت نیم بعد... افتاد راه و شد ماشین سوار بیرونو اومد شیرینی بسته دو با دقه ده بعد و فروشی شیرینی تو رفت و شد پیاده

 تو بیشتریا. کردن تعجب دستمون تو شیرینی و رایان منو دست ی حلقه دیدن با همه شدیم که دانشگاه وارد شدیم پیاده و دانشگاه

 پسرا و من نگا خشم با دخترا گفتیم هم مناسبتشو. دادیم هارو شیرینی و ها بچه سمت رفتیم و بمن داد رو بسته ی رایان. بودن محوطه

 لبخند ی.. دیدم رو عملی روژان که کردم بلند سرمو.. خخخخ.. نداشتیم خبر داشتیمو خاطرخواه چقدر خخخخ. میکردن رایان نگا

بود گرفته ضرب زمین رو پاش با و میکند لبشو پوست داشت اعصابنیت با که سمتش رفتم و زدم شیطااانی  

- جونمههه رایان منو عروسی شیرینی جوووووون روژان بفرمایید  

نمیخورم-گفت اعصبانیت با  

- دیه هییییچی که نخوری شما عزیزم عوا  

- نمییییخورم گفتم  

- بخور منو بیا بابا خب  

- نیسی خوردنی  

منو نمیخورد رایان شب هر بودم نمی خوردنی اگه-گفتم گوشش در یواش و شدم خم  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 بهشون سپندم و امیرعلی و میشا االن که رادا و رایان سمت رفتم و شدم رد کنارش از و زدم پوزخند ی واستادمو جام سر راست

گفت میشا رسیدم که ها بچه به... میترکییییدد داشت بدبخت.... بودن شده اضاف  

- کردم حاااال سونیک اییییول  

- عمته سونیک دوما بود وظیفم اوال  

خنده زیر زدیم بلند  

شد دیر کالس که بریم-رایان  

 اوکی-

بهش کردیم سالم همه و شد وارد استاد دقه چند بعد.. نشست جفتش کنار کسی هر و کالس سر رفتیم باهم  . 

بودیم ما منظورش) غایب همیشه دانشجوهای. به به-استاد ) 

کردم ازدواج من راستش شدیم غایب ببخشید استاد-من  

کنه تحمل رو اتیش توی باید که هست کی بدبخت پسر جدا؟؟؟این-استاد  

- استاددددد عععععععع  

منم بدبخت پسر اون استاد-رایان  

شد نمی باورش. واموند دهنش استاد  

؟؟؟ استاد شد چی-رادا  

مییییشع؟؟؟؟ مگه-استاد  

استاد دیگه شد که حاال-رایان  

میکنین؟؟؟ دوووووتا؟؟؟شوخی شما-استاد  

بیارم؟؟؟؟ شناسناممو برم استاد-من  

نشستم جام سر اومدم و کردم تعارف بهش بردم و برداشتم رو شیرینی بسته.. بود باز دهنش هنو  

غایب و حاظر سر میریم خب.. میگم تبریک-استاد  

خونه رفتن نبود خوب حالشون ایشون استاد-گفت خودش از تر عملی رفیق رسید که روژان به گفت که رو همه  

بهتون کنم معرفی میخام رو تابلو بهترین.. ها تابلو سر میریم... بسه-استاد  

نباش نگران-گفت یواش که انداختم نگا ی بهش.. فشردش و گرفت دستمو. دارم استرس که دید رایان. استرسسسس واااااای  

 و اورد رو بود افتاده مشکی شال ی روش که تابلو یک استاد... شدم اروم کردن تزریق وجودم ب ارامش انگار.. زدم بهش لبخند ی

 گفت

- کیه؟؟ تابلوی میزنین حدس  

میکردم دعا فقط.. نگفت چیزی هیچکس  

میفهمین االن.. خب-استاد  

وامووووووند دهنم.. برداشت تابلو روی از رو شال  
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سهرابی سونیا و رادمهر رایان.. عاااشقمون و جوان زوج دو تابلوی-استاد  

رایان بغل پریدم و کشیدم جیییغ ی  

خدا ب ؟؟؟زشته اینجا سهرابی خانوم.. اهم اهم-استاد  

- دیگه نفهمیدم شدم خووووشحال خیلی اخه.. ببخشید استاد  

کرد حلقه دورم دستشو خنده با رایانم و انداختم زیر سرمو خجول لبخند ی با منم و خنده زیر زدن همه  .. 

تعطیل کالس امروز قشنگشون تابلوی و دوتا این ازدواج دلیل به خب- استاد  . 

 هوووووررررراااااااا-

شدم بلند کیفمو تو ریختم وسایلمو منم.. وسایلشون کردن جمع به کردن شروع و کشیدن جیغ همه  . 

حالتوووون ب خوش بیشعوووووور- میشا  

خنده زیر زدیم که دراوردم همشون واس زبون ی  

خاستگاری بریم میخایم شب که شم اماده خونه برم من. وااای-امیرعلی  

 !!!!!!!جاااااااااان؟؟،،،،-

- ایشون خاستگاری خخخخخ  

پایین انداخت سرشو خجالت با هم میشا و داد نشون رو میشا دستش با  

 اها-

برن باهم جوانم زوج این دیگه منتظرین؟؟بریم چرا پس-سپند  

 خونه رفتیم و خونه رسیدیم ساعت نیم بعد... افتادیم راه و شدیم ماشینا سوار و پارکینگ رفتیم و بیرون کالس از رفتیم خخخخخخخخ

 مقنعمم و زمین رو کردم پرت و دراوردم مانتومو شدم که خونه وارد( دارن رایان با که واحدی همون) خودشون واحد رفت سپندم و

 کنارش

اینارو کن جمع خانوم-رایان  

انداختن بهت ای عجوزه چه نمیدونی داداش کنی عادت کاراش این ب باس-رادا  

؟ کنم عوضش میگی-رایان  

ارهههه-رادا  

رااااااااایاااااان-من  ... 

- عجوزه؟؟ میگی چی  

- خانومت همون پیش برو.. بیشعوووور  

 و بالشت تو کردم فرو سرمو و کشیدم دراز تخت رو و اتاق تو رفتم و کشیدم دستش از رو بود کرده جمع زمین رو از که لباسامو

نشست تخت رو و اتاق تو اومد جت مث بدبخت رایان دراوردم گریه صدای الکی  

- میکردیم شوخی خدا ب اخه؟؟ کنم پیدا میتونم تو از بهتر کجا خانومی؟؟من خانومم؟؟سونیا  

پایین تخت از شد پرت بدبخت پخخخخخخخخخ گفتم شدمو بلند یهو که میکرد کشی ناز داشت همینجور  
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خنده زیر زدم بلند  

 کساااافتتتتت-

 حقتهههههههههه-

************************************** 

 میشا

 کشیدم دراز توش رفتم و توش ریختم نرگسمو گل شامپوی و کردم آب پر رو وان و حموم رفتم شدمو بلند.. بود5355 ساعت

 درومدم ساعت یک بعد و شستم خودمو رفتم و شدم بلند بعدش و بودم وان تو که ساعت یک.. رفت در خستگیم ی همه آخییییشششش.

 میکردم سشوار داشتم فقط که ساعت نیم.. کردن سشوار به کردم شروع و برق به زدم رو سشوار و پوشیدم شلوارک و تیشرت ی. 

 تا دامن یک و جذب قرمز کت یک. انداختم لباسام ب نگا ی.. کمدم سر رفتم و کردم خاموش رو سشوار گرفت حالت که موهام..

 مشکی بلند پاشنع کفش یک و کردم انتخاب هم مشکی ساپورت ی براش کمدمو از دراوردم.. کرد جذب نظرمو مشکی زانوی روی

 ورژ قرمز ی گونه رژ و زدم ریمل و کشیدم خوووشگل مشکی چشم خط یک و بستم اسبی دم موهامو و اینه جلو رفتم.. . برداشتم هم

 کار نخورتم علی امیر.. شدم مشت خیییلی.. انداختم سرم هم مشکی شال ی و پوشیدم لباسامو.. شدم خوشگل خیلی.. زدم صورتی

پیوستم خانواده ب و پایین رفتم سریع در زنگ صدای با.. کرده  .. 

شدی خوشگل چه دخترم ماشاهللا-بابا  

 مرسی-

میان االن هیییس-مامان  

 قرمز کربات و مشکی شلوار و کت امیرعلی. شدن خونه وارد امیرعلی بعدشم و ساره خاله بعدشم و اسماعیل عمو و شد باز خونه در

 روی گلدون توی بردم و داد بهم رو رز گل دسته امیرعلی.. احوالپرسی و سالم به کردیم شروع... بود شده محشرررر. بود زده زده

بودم اماده حاظر و لیوانا تو ریختم چای و اشپزخونه توی رفتم و گذاشتم میز  

بیار رو چای جان میشا-مامان  

- مامان چشم  

 و کردم تعارف امیرعلی بعدم و مامان بعد و بابا بعد و ساره خاله بعد و اسماعیل عمو به اول. هال تو رفتم و برداشتم رو چای سینی

نشستم مامان کنار رفتم  

یانه؟ میدی میخاد رو شما دختر ما پسر.. مطلب اصل سر بریم(میگفت بابامو)جان محمد خب-عمواسماعیل  

زدن قبال ماشاهللا حرفاشونو که خودشونم. ندارم حرفی من واال-باباگفت و خندیدیم  

پایین انداختم سرمو خجالت با  . 

عروسی جشن و مهریه میمونه پس-عمواسماعیل  

بگیریم باید بزرگ عروسیه یک پس رو پسر یک همین توهم و دارم رو دختر یک همین فقط من که میدونی -بابا  

باباجان. اممم-من  

- بابا جانم  

- بریزین رو جشن ی برنامه بعدا بزارین میشه اگه  

- عزیزم؟؟ چرا  

- بگیریم جشنو باهم میخایم میشه اگه کنن ازدواج میخان سپند و رادا که چون  
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میگین؟ رو محمود اقا پسر سپند-عمواسماعیل  

رایانه خواهر راداهم. جان بابا اره-امیرعلی  

شه جور کاراشون اوناهم تا نمیکنیم ریزی برنامه جشنو پس باشه.. بشنننن خوشبخت. ععععع-بابا  

ممنون-امیر منو  

میمونه مهریه فقط خب-بابا   

 اگه.. گرفتیم درنظر سانتافه یک و بابلسر تو ویال یک و شمال تو باغ یک و سکه هزار5222 و جردن تو خونه یک ما-عمواسماعیل

بهش کنین اضاف خودتون کمه  

وااااااموووووند دهنم  

هست زیادم جان اسماعیل نه-بابا  

جان میشا واس هست کمم-اسماعیل عمو  

جون عم مرسی-من  

بدیم خون بریم فردا بود قرار و خالااص و دوختن و بریدن. داشتیم رو ماست نقش اونجا ما خالصه  .. 

شن هماهنگ ما با تا کنن ریس و راست کارارو که بگو دوستت ب دخترم. شد معین چیز همه دیگه خب-اسماعیل عمو  

- جان عمو چشم  

بریم خانوم. بریم ما دیگه خب-عمواسماعیل  

بریم-ساره خاله  

 صدای.. تخت رو رفتم پوشیدمو خواب لباس و دراوردم لباسامو و اتاقم تو رفتم خداحافظی بعد بدرقه برای شدیم بلند ماهم و شدن بلند

بود نوشته. بود علی امیر از کردم نگاه اومد گوشیم پیام  

کنم زمزمه برایت را عاشقانه الالیی زیباترین تا بودم کنارت کاش ای -  

چشمانت زیبای مهتاب با را قلبم آسمان تو و  

ببرد خوابت تا کنی باران نور  

عزیزم بخیر شبت  

عزیزه اینقدر که من بشم فداش. لبام رو اومد لبخند ی  

قشنگه بیدارت و خواب عزیزم -نوشتم براش  

رنگه و آب بی و تو بی من شب  

دلنشینم,  مهربونم,  نازنینم ای بخواب  

بهترینم باش آروم عاشقت من منم  

نفسم بخیر شبت  

رفتم خواب به و عسلی رو گذاشتم گوشیمو ******** 

*********************&*************** 
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 سونیا

 اوووه. کردم ساعت نگا. میزنه حرف رادا با داره دیدم توهال رفتم. نبود کنارم رایان. شدم بیدار خواب از دونفر حرف صدای با

بود دقیقه11352ساعت  

 سالم-

سمتم برگشتن من صدای با  

من خوابالوووی خانوم سالم-رایان  

دادااااش زن سالم-رادا  

اتاقت تو برین پاشین بگیم تورو باس ما دیگه دوروز تا -گفت خنده با رایان  

رایاااان عععععع-رادا  

خبره؟، چه دیگه دوروز مگه-من  

- مشهد میره امروز رادا  

- که اومدی دیروز هنو داری کرم مگه وااااا؟؟؟رادا  

-  اوکی پرسیدمو رایان از منم و پرسید من از زد زنگ و میکنه قبول سپندم و بگیریم باهم رو عروسی جشن میگه سپند به امیرعلی

بیاین نمیخاد میوفتین کالساتون از شما چون و مشهد میرم من و خاسگاریم بیان میخان فردا حاال. داد  

- گذشت زود چی همه چه.. اها  

بشی خوشبخت اینقدر تو میکرد باورشو کی. اوهوووووم-رایان  

- من مثل زنی وجود با بشی دنیا مرد بهترین تو میکرد باورشو کی  

بگیریننننن تحویل خودتونو کم بابا-رادا  

اتاقش تو رفت اجازه با یک گفتن با خورد زنگ رادا گوشیه که خنده زیر زدیم  

خخخخبببب-رایان  

 خب؟-

- جیه؟ وقت  

 چیه؟-

- صبحگااااهیی س*و*ب  

- نی خبری صبحگاهی س*و*ب از کردنم مسخره دلیل ب .. 

میکرد بازی پیام سپند با داشت. باالسرش رفتم. بود باز متر یک نیشش و بود گوشیش تو سرش و بود نشسته مبل رو رادا  .. 

 شروع و نشستم کنارش. بود چیده میزو رایان. اشپزخونه تو رفتم.. سر بر خاک خخخخخ. اتاقش تو رفت و زد نما دندون لبخند ی

شستم ظرفارو و کردم جمع رو سفره کردیم که تموم... خوردن ب کردیم  

- داره؟؟ پرواز چند ساعت رادا. رایان  

نیم و دو ساعت-رایان  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 اهان-

نشستم کنارش رفتم و کردم خشک دستامو  

 رایان-

 جونم-

- میشناسی؟ کی از رو روژان  

- اولم ترم از  

- داشت؟ دوست اول از  

کرد نگا چشام تو و گرفت رو بود میز رو که دستامو منو سمت برگشت  

- پرستمش می عاآاشقانه و دارم دوسش من که هستی دختری اخرین و اولین تو.. من عمر نکن اذیت چیزا این با خودتو.. سونییا   

زدم زل چشاش تو فقط و نگفتم چیزی  

سوووووووونیییییاااااا-رادا  

درومدم فکر هوای و حال از رادا صدای با  

 بللللللهههههه-

- بیااااااااااا دقه ی  

 اومدممممممم-

رادا اتاق تو رفتم شدم بلند بوسیدمو بود دستم رو که دستشو و زدم رایان ب لبخند ی  . 

 جانم؟؟-

- بپووووشم؟؟؟ چی من سونیا  

- ؟ کی  

- خاسگاری شب  

- ببینم کن صبر.. اها  

 نظرمو سفید حریر شنل یک با صورتی ساتن مجلسی نیمه لباس ی چشمم دقه ده بعد. کردم رو و زیر لباساشو و کمدش سر رفتم

دادم نشونش و دراوردم کمدش تو از. گرفت  

- چطوره؟؟ این  

- نپوشیدم تاحاال اینو.. سلییییقههههه اییییوووول  

- معلومه مارکش از  

- چی؟؟ شال و کفش خب  

 نداری؟-

 نوچ-
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- بخریم بریم االن شو بلند. نداره ناراحتی که این من عزیز خب  

- باهاااام؟؟؟؟ جدی؟؟؟؟میای  

- شم فدات اره  

- خوووودمی داداش زن  

درومد جیغ که کرد لپم از ماچ ی  

- شم اماده میرم. نکن لوس بابا خب  

- برو شم فدات  

 دستمو که نشستم کنارش رفتم. بود گوشیش تو سرش و بود کشیده دراز تخت رو رایان. خودم اتاق تو رفتم بیرونو اتاقش از رفتم

بوسید و گرفت  

- میبریمون خرید بریم میخایم رادا منو رایان  

- چی؟ واس خرید  

- خو داریم الزم وسیله  

- شو حاظر پاشو. قبوله بابا اوکی  

 ی پوشیدمو ای قهوه کفش و مشکی کیف و ای قهوه شلوار و مشکی شال و ای قهوه مانتو ی. شه حاظر تا کمدش سر اومد و شد بلند

زدم هم صورتی رژ ی و کشیدم هم ای قهوه چشم خط  .. 

- حاظرم من بریم خب  

- الخالقین احسن و هللا فتبارک  

زدم بازوش ب مشت ی و. خنده زیر زدم بلند  

- بریم بیا منتظرمونه بدبخت رادا... دیوونه  

بریم بفرمایید. عاشقتونم جوان خانوم-رایان  

- براتون میمیرم جوان اقای  

زدم سوت ی دیدنمو با رادا. بیرون رفتیم باهم و کردم حلقه دستش دور دستمو زدمو بهش چشمک ی  

- کررردین خوشتیپ چه.. عااااشق زوج بابا  . 

کنیم کور حسودارو میخایم.. دیگههههه بعله-رایان  

خنده زیر زدیم بلند  

فرودگاه بری همونجا از که بیار چمدونتم رادا-رایان  

باشه-رادا  

 بعد و روزی شبانه پاساژ سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار و بیرون خونه از ورفتیم اومد چمدونش با بعد دقه چند اتاقشو تو رفت

شدیم پیاده رسیدیم دقه بیست  ... 

- باشم فرودگاه باس دو ساعت من باشین سریع  
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خرید اومدیم جنابالی واس-من  

دیگه برین خب-رایان  

 مانتوی یک مغازه یک توی. بخریم شال تا رفتیم مغازه چند بود... و روسری و شال و لباس که اولش ی طبقه شدیم که پاساژ وارد

گرفت نظرمو میخورد هم صورتی پهن ای پارچه کمربند یه و بود صورتی پایینش و یقه و استین سر که سفید  . 

 رایان-

- خانومم جونم  

- چطوره؟ مانتویه این  

گفت و کرد نگاش یکم. دادم نشونش مانتورو  

 . خوشگله-

 بخرم؟-

- کن پرو بریم بیا. اوهوم  

 باوشه-

بود پسره ی فروشندش.. مغازه توی رفتیم باهم  

بفرمایید-پسره  . 

بدین؟ رو ویترین پشت صورتیه سفید مانتوی اون میشع-رایان  

لحظه چند. چشم-پسره  

 تنم فیییت. کردم تنم مانتورو و پرو اتاق تو رفتم و رایان دست دادم کیفمو. من ب داد رایانم و رایان ب داد و اورد رو مانتویه و رفت

میومد بهم خیلی بود  . 

 رایااان-

اومد رایان و کردم باز رو پرو اتاق در  

 جونم؟-

 چطوره؟-

- میاد بهت خیلی  

- کوجاس؟ رادا  

- میکنه نگا رو شاال داره  

- بیاد بگو  

- عزیزم باشه  

اومد رادا با بعدش دقه ی و رفت  

جونم؟-رادا  

- چطوره؟ رادایی  
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گفت و کرد نگا یکم  

- شدی مانکنا مث. میاد بهت خیلی  

- بووودم مانکن  

- بگیرین سقفو. اوه  

میپرین بهم هی دوتا شما. ببین شاالرو برو تو رادا-رایان  

 پرو اتاق از.. کردم عوض لباسامو و بستم رو پرو اتاق در منم و ببینه شاالرو رفت رادا و زدیم بهش نما دندون لبخند ی دوتاموم

کنه حساب تا فروشنده ب داد رایانم و رایان ب دادم رو مانتو و اومدم بیرون  

میشه؟ چند-رایان  

تومن ده و صد -پسره  

 میکرد نگاه شاالرو داشت رادا.. بیرون رفتیم و رایان دست داد و گذاشت پالستیک توی رو مانتو پسره و کرد حساب پولشو رایان

سمتش رفتیم.  

چطوره؟ شاله این سونیا-رادا  

بود قشنگ خیلی.. داشت ریز سفید های شکوفه و بود صورتی.. انداختم شال به نگا  

- میخام منم قشنگه خیلی  

- پس بخریم بریم  

بود زن فروشندش مغازه تو رفتیم  .. 

- بدین؟ رو ویترینه پشت داره سفید های شکوفه که صورتی شال میشه.. نباشید خسته. سالم  

- حتما بله  

- باشه دوتا لدفا  

اورد دوتا مدل همون از رفت  

میشع؟ چند. ممنون-رادا  

 هفتاد-

برداشتیم شاالرو و داد رادا تومنم هفتاد و دادم من هفتاد  .  

..  فروشیه زیر لباس ی مغازه دیدم جلوتر رفتم.. میکنه نگا داره و واستاده مغازه ی جلو دیدم که دراومدیم مغازه از. نیس رایان دیدم

هااااا نمیکشه خجالتم واااای..  

خنده زیر زد رادا  . 

- بپوشی تو تا بخره باس داداشم سرت تو خاک  

- کرده سرویس منو دهن. باالس توقعش داداشت چه من ب  

خنده از بود مرده رادا  

- بیاین و بخرین برین شما شم سرگرم ها مغازه با میرم من  
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همن لنگه برادر خواهر. شد جدا ازمن و زد چشمک ی  . 

رایان ب رسیدم  

تو بریم بدو سونیا-رایان  

- وقت ی نکشی خجالت  

- بریم بیا.. نمیکشم نه  

 هووووف-

 دور دستمو. زد برق چشاشون رایان دیدن با. داشتن ارایش هم کیلو یک... بودن فروشندش جوون دختر دوتا.  شدیم مغازه وارد باهم

کردم حلقه رایان دست  

اومدید خوش. سالم-دختره  

 ممنون-

گفت رایان که میکردیم نگاه داشتیم همینجور.. خوابا لباس و زیرا لباس سمت رفتیم  

- چطوره؟؟ ست این عزیزم  

بود قشنگ خیییلی.. شد می بسته جلو از که بود اتیشی قرمز ی زنونه زیر لباس ست ی. کردم نگا  ... 

- عزیزم قشنگه  

بدین رو ست اون خانوم-رایان  

گاااااو حسوووود بیشووور.. داد رو ست و کرد نازک چشم پشت ی دختره  ... 

بدین هم رو مشکیه خواب لباس اون-رایان  

بود باسن روی تا بلندیشم.. کمر وسط تا پشتم از و بود باز سینه وسط تا جلو از که بود مشکی خواب لباس ی کردم نگاه  .. 

- ها لخته خیلی رایان  

- میخامش همون واس  

 و کرد حساب رایان پولشو و برداشتم دیگم ست تا دوسه. میکرد من نگاه حرص با و داد رو لباس. میخورد خونشو خون دیگع دختره

 خندشو داشت زور ب و بود باز نیشش رادا بدبخت. سمتش رفتیم. بود واستاده فروشی کفش ی جلوی رادا.. بیرون مغازه از رفتیم

بست نیششو که رفتم بهش غره چشم ی میکرد کنترل  

ببین بیا اومده خوشم صورتیه کفش ازین من سونیا-رادا  

بود باز جلو و بود سفید دورش ی حاشیه و داشت هم صورتی پاپیون و بود صورتی.. انداختم کفشه ب نگا ی  

 .. خوشگله-

بود خوشگل خیلی. دیدم مخمل ی ساده سفید صورتی کفش ی.. خرید رو کفش و داد پاشو سایز رادا و مغازه تو رفتیم  . 

- چطوره؟ این. رادا. رایان  

بیرون رفتیم و خریدیم هم اونو و پسندیدن جفتشون  

دو میشه فرودگاه برسیم تا1315 میخاین؟؟ساعت هم دیگه چیز-رایان  
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نمیخام چیزی که من-رادا  

- نشه دیر تا بریم. نمیخام چیزی منم  

فرودگاه سمت رفتیم و شدیم سوار و گذاشتیم عقب صندوق توی خریدارو و اومدیم بیرون پاساژ از  ....... 

 شدم گم فرودگاه تو بار ی اخه خخخخخ. نشم گم تا گرفتم رو رایان دست. میشدیاااا گم ینی. بووود شلوووووغ شدیم که فرودگاه وارد

میترسم خیلییی  . 

دیگه خدافظیه وقت اجی خب-رایان  

کردم بغلش من سفارش کلی بعد و چلوندش کردو بغلش رو رادا محکم رایان  

- باش خودت مواظب خواهری  

نکن اذیت داداشمم. عزیزم همچنین-رادا  

- چشمممم خخخخ  .. 

 خدافظ-

 خدافظ-

خونه سمت افتادیم راه شدیمو ماشین سوار و رفتیم ماهم و رفت رادا  

************************************** 

 میشا

- منتظرته امیرعلی پاشو دخترم جان میشا.. میشا  

شدم بیدار نازم خواب از مامان صدای با  

 هووووووم؟؟؟-

- منتظرته امیرعلی عزیزم  

- چی؟ واس  

- دیگه شو بلند. گلم ازمایش برین میخاین  

گفتم بسته چشای با و نشستم جام سر  

- میام شم اماده برین شما.. باشه  

- عزیزم سریعتر  

 باشه-

 و کشیدمو نازک چشم خط ی و بستم اسبی دم موهامو. اینه جلو رفتم و شستم صورتمو و دست رفتم شدمو بلند بیرونو رفت مامان

 و گذاشتم مانتوم جیب تو گوشیمم پوشیدمو سفید شلوار و صورتی شال و سفید صندل و صورتی مانتو یک و زدم صورتی رژ و ریمل

بیرون رفتم  .. 

- رفتم من مامان  

- خدافظ. باش خودت مواظب  
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- خدافظ چشم  

 رو بود گذاشته سرشو و فرمون رو بود گذاشته دستشو و بود تو خودشم و بود خونه رو روبه امیرعلی ماشین. بیرون رفتم خونه از

 بردم دستمو.. نشد من متوجه... بستم رو در یوااااش و شدم سوار و کردم باز ماشینو در و رفتم.. شده منتظر خیلی اخیییی.. دستاش

گفتم کن خر لبخند ی با. اورد باال و سرش و شد متوجه که کردم نازش و موهاش الی البه  

- عزیزم سالم  

- میموندی هم دیگع یکم. سالم علیک  

- موندم خواب ببخشید خو  

- کرد دعوات و داشت جذبه دقه دو جلوشون نمیشه که ببرن چشاتو اون شور مرده... هوووووف  

افتاد راه و کرد روشن ماشینو و داد تکون سرشو که زدم نما دندون لبخند ی  .... 

- زدی؟ حرف سپند با  

 اره-

- گفت؟ چی  

- خاستگاری میرن امروز  

- نگفت من ب نامرد رادای  

- میگم بهت من کرده فکر حتما  

- نگفتی؟؟؟ توچرا  

 نپرسیدی-

بود سونیا. کردم نگا و دراوردم جیبم تو از گوشیم صدای با.. خخخخخ. بود کننده قانع جوابش  

 جووووونم-

- جووووووونم االااااغ سالااااااام  

- جونم میگم تو ب که من حییییف  

- دیگهه االغی.. هاااااانیییی دیه نباش ناالحت عزییییزم  

- ایکبیریت شوهر اون و تویی االغ.. عخییییی  

- هاااا باش نداشته کاری شوشوم ب. هووووووووش  

- میکنی؟؟ چیکار مثال  

- میکنم اباد شوشوتو  

- دااااری جرات هووووووش  

- مرررغه شتر شبیه. زشتهههه.. االااااغه شوشوت  

خانوم سونیا نکنه درد دستتون-گفت شدع گرد چشای با سپند  

بود میشا ب منظورم ببخشید سپند اقا.. بشکنههههه گردنت میشا... واااااای-سونیا  
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اها-سپند  

بوووود من ب منظورت که. عععععععع-من  

- بشکنههههه گردنت نزن حرف دیگه تو . 

- پرروووو بشکنه خودت گردن  

- مرگت؟؟ خبر کجایی  

- تو قبر سر  

- ندیدمت من اومدی کی عععععع  

- نمیشی ادم  

- عزیزم نمیشن ادم ها فرشته  

خنده از بود کرده غش اینور امیرعلی  

- ازمایش میریم امیر با داریم فرشته خانوم... هووووف  

- راهه؟؟؟ تو مچه عوا؟،،،؟؟؟بچه  

گفتم دیوونه سونیای ب و گرفتم نیشگون ی پهلوش از.. خنده از کرد امیرغششش  

- بدیم خون میریم. حیاااا بی... دهنتووووووو ببندددددددد  

 اهااااااان-

- خدافظ زمینی ی فرشته دیگه خب(گفتم ازمایشگاه دیدن با...) هوووووف  

- االاااغ خدافظ  

نمیشه ادم.. الاالهللا. کرد قطع بدم جوابشو اومدم تا  

باحالیه دختر خداییش ولی.. کنه سر این با میخاد که رایان بدبخت-امیر  

- هااان؟،،. باحال گفتی من دوست ب جراتی چ ب دوما شده رایان بحال خوش اوال  

- نمیرسه که من خانوم باحالیه ب البته... بزنننن بیا بابا خب  

- شد این. افرین  

- خانوومم فدااای  . 

شدیم پیاده خنده با و کرد پارک ماشینو  .. 

 دست گرفتن قرار با. .. داشتم استرس فقط.. دادن خون از میترسیدم.. نشستیم و گرفتیم نوبتمونو ی برگه و ازمایشگاه تو رفتیم

زدم لبخند ی و بهش دادم هواسمو دستم رو امیرعلی  

- نمیشه پیدا رگت باش نداشته استرس عزیزم  

- میسوزه.. داره ترس.. خب  

- خانومم شم فدات  
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 خدانکنه-

 بشینه یکیمون که گفت بهمون و اومد پرستاره ی.. شدیم اتاقه وارد باهم.. شد صدبرابر استرسم گفت شمارمونو که خانومه صدای با

میشینه خودش اول که گفت من ترس دیدن با امیر. میترسیدیم خیلی..  

نداره دردی هیچ گلم ببین-امیر  

 رو سوزن و کشید روش پنبه ی کرد پیدا که رگشو.. کنه بسته و باز دستشو گفت و بست امیر دست دور چیزی ی و اومد پرستاره

کردم باز چشامو دراوردم سوزنو وقتی و بستم چشمامو. کرد فرو  

تویه نوبت حاال.. نداره دردی هیچ میبینی-امیر  

 بعد و بست منم دست ب رو چیزه اون.. باال دادم استینمو و نشستم صندلی رو رفتم لرز و ترس با... میترسمممممممممم.. خداااا وای

کرد پیدا رگمو رفتن کلنجار کلی  .. 

داری استرس-پرستار  

 اوهوم-

- نداره درد اصن. نترس. میره رگت جان خانوم  

نداره درد خانومم-امیر  

 رو امیر دست و گزیدم محکم لبمو.. گرفت بدی سوز.. رگم تو کرد فرو رو سوزن و شد کمتر استرسم. گرفت دستش تو ازادمو دست

کشیدم اسودگی سر از نفس ی دراورد که سوزنو.. فشردم  

دیدی اونقدرا نداشت درد خانومم-امیر  

 اوهوم-

 داشتم و رفت گیج سرم رسیدیم که ماشین نزدیکای..  میرفت گیج سرم.. بیرون رفتیم ازمایشگاه از باهم و پایین دادم استینمو شدمو بلند

کرد بغلم محکم امیر که زمین میخوردم  

 خوبی؟؟؟؟-

- رفت گیج سرم نیس چیزی. اوهوم  

 که بود نگذشته دقه پنج هنوز.. افتاد راه و شد سوار.. صندلی دادم تکیه سرمو و نشستم و کرد باز رو ماشین در و احساسات ابراز

شد باز ماشین در دقه چند بعد.. بستم چشامو دوباره که داشتم سرگیجه اونقدر.. نیس امیر دیدم کردم باز چشامو هنو.. واستاد ماشین  

بیاد جا حالت بخور اینو بیا-امیر  

 کردم شروع و برداشتم لیوانشو ی.. بود روش کیک و بزرگ موز شیر لیوان دو که بود دستش سینی ی.. کردم باز زور ب چشامو

اومد جا حالم خوردم شیرموزو که کااامل.. میخورد شیرموزشو داشت خودشم. دستم داد و کرد باز رو کیک. خوردن ب  . 

گلم؟ بهتری-امیر  

 خیلی-

افتاد راه و کرد روشن ماشینو خورد که شیرموزشو  . 

دوردور بریم-امیر  

 کجا؟-

- جایی ی  
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 مثال؟-

- بام. مثالااا. اممممم  

- بریم اوهوووووم  

- پسسسس بریم بزن  

بام سمت افتاد راه و زد دور  

رسیدیم دوساعت بعد  .... 

- پایین بفرما.. داارهه دوس خانومم که بام اینجام خب  

- داره؟ دوس خانومت فهمیدی کجا از اونوخ  

- دیگهههه فهمیدم  

- بریم..اوکی  

 لبخند یک با که زد بهم لبخند ی کردم بهش نگا ی برگشتمو.. گرفت دستمو امیر گذشت که راه از یکم.. افتادیم راه شدیمو پیاده باهم

 و تهران به... داشتمممم دوس رو بام خیلی...  دادیم تکیه ها میله به و رفتیم رسیدیم که باال به... دادیم ادامه راهمون به و دادم جوابشو

 و دادم تکیه ها میله به پشتمو برگشتم ساکته خیلی امیر دیدم...  نمیبود الوده اینجا هوای کاااش ای...  انداختم نگا ی الودش هوای

کردم تعجب.. میکرد نگاه تهران به زیاااد اشتیاااق با داشت امیر... شوهرم نزدیک ی اینده در و روم روبه پسر به دادم نگامو  

داری؟ دوس رو بام اینقدر چرا امیر-من  

میده قدرت احساس بهم چون-امیر  

- ؟ داشت ربطی وا؟چه  

ها میله سمت گردوند برم و گرفت و هام شونه و انداخت نگابهم ی  .. 

- اینه ربطش  

گفت و فهمید... بود شده گیج  

- منه پاهای زیر بزرگیش همه اون با تهران چون میده دست بهم قدرت و بزرگی احساس وامیسم اینجا وقتی من که اینه ربطش  

 خودخواه-

 مشت ی... شد جلب ما به هواسش بود دورمون هرکی که جوری خنده زیر زد بلنددد امیر..... درومد شکمم صدای که خندیدیم باهم

بازوش به زدم  

- بخند عمت به کوفت  

میخندید داشت جور همون  

 امیــــــــــر-

 جـــونـــم-

- دیگــــــه نخند  

کرد کنترل خندشو زور به   

- نمردی تا بخوریم چیزی ی بریم بیا.. چشم چ چ  
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 ایش-

 رستوران یک با شدیم که وارد.... سنتی رستوران سمت افتادیم راه و گردنم دور انداخت دستشو خنده با که کردم نازک چشم پشت ی

 و دراوردیم کفشامونو.. میشد رد آب جوی ی کنارش که تختا از یکی سمت رفتیم امیر با. شدیم رو روبه پرررجمعیت سنتی و شیک

بود مشتی جای خییییلی.. نشستیم باال رفتیم  

- عااااالیییه اینجا امیر  

- دارم دوسش همین واس.. اوهوم  

ما سمت اومد بود تنش هم سنتی لباس که گارسونش موقه همون  

- دارید؟؟؟ میل چی  

میخوری؟؟؟ چی شما خانومم.. دنده من-امیر  

- دنده منم  

چی؟ دیگه-گارسون  

مخلفات با-امیر  

 چشم-

رفت و نوشت سفارشارو  

ها زیاده تفاهممون اینکه مث-امیر  

- اوهوووم خخخخخخ  

میکشتمممممممممم.. بوووود مامان وااااای. دراوردم جیبم تو از.. خورد زنگ گوشیم موقه همون  

- جووووونم مامی سالم  

- کجایییییی؟؟؟؟.. کوووفت و سالم  

- بااااش ریلکسسسس جونم مامان  

 کجاااایی،؟؟؟؟-

- بام اومدیم امیرعلی با  

- رفت راه هزار ؟؟؟دلم بزنی زنگ یک میمردی دختر نکشتت خدا  

- عزیزم شدی نگران الکی.. من بشم قشنگت دل قربون  

- بیای زودتر.هوووف  

 چشم-

- خدافظ.. عزیزم بگذره خوش  

- عقشمممم خدافظ  

بودن اورده غذارو.. کردم قطع  

- بود؟ مامانت  
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 اوهوم-

- میگفت؟ چی  

- ندادم خبر بهش چرا گفت فقط نگفت خاصی چیز  

- کرررد یخ که بخور غذاتو..اهان  

 که خووووب.. بودم خورده که بود ای دنده ترین خوشمزه.. ندااااشششتتتت حرررررف غذاش خداییش.. خوردن به کردیم شروع

تخت به دادم تکیه شد پر شکمم  

- خووووردمممم چقدر که آخخخخخخ  

میخندی؟ من ی نداشته ریش به- خنده زیر زدم  

- داری که ریش  

 ندا-

 داری-

 کوش؟-

 ایناهاش-

کشیدم ریشش ته روی صورتشو سمت بردم انگشتو.. داشت ریش ته کوچولو ی فقط نداشت ریش  

خنده زیر زد امیر  

- خووودمی کوچولویه  

شددددد قرمز هام گونه  

 رفتیم باهم. گرفت دستمو و من سمت اومد و کرد حساب رو پولش و رفت امیر و کردیم پامون کفشامونو و پایین اومدیم تخت رو از

مردمش و آلوده تهران به دادیم نگامونو و دادیم تکیه دیوار به قبلیمونو جای دوباره  .. 

 میشا-

 هوم؟-

 میشااا-

 جونم؟؟؟-

- میخامت خیلی  

یهویییی وا؟؟چه  

کردم نزدیک بهش خودمو و گرفتم دستاشو... میکردیم نگاه هم چشمای به.. کردم نگا چشاش تو و سمتش برگشتم  

 امیر؟-

- امیر؟ عمر. امیر دل جون  

- دارم دوستت ابدیت تا  
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 همیشه خدایا.. نبود زبونمون به نیازی.. میزدن حرف باهم داشتن چشامون.. داد جوابمو عشقش از پر لبخند با که زدم بهش لبخند ی

دار نگه برام امیرمو  .. 

- بریم؟ میشه نگران مامان انیر  

- بریم عمرم اره  

 خودشم و بست رو در و شدم سوار و کرد باز برام رو در امیر رسیدیم ماشین به وقتی و ماشین سمت رفتیم هم دست تو دست لبخند با

کرد زیاد تهههه تا صداشو و گذاشت رو یغمایی مهدی اتفاق اهنگ.. شد سوار  

گلمممممم خانوم به تقدیم-امیر  

میکردم نگاش داشتم خنده با  

 دیووونه-

 دیوونهتمممممممممممممم-

افته می دلم تو داره اتفاقی یه  

گفته چی تو به ازم چشام دونم نمی  

نمونه گله واسه جا که ام جوری یه  

دنبالمونه خودش خوشبختی دفعه این  

نبوده عاشق من اندازه به حاال تا کسی  

زوده همیشه عزیزم تو رفتن واسه  

رم نمی جایی کنارمی تو که وقتی تا  

بگیرم خودت از فقط سراغتو خوام می  

دنیام تو گذاشتی پا عشق با وقتی از  

رویام و من میون نیست ای فاصله  

کرد خبر دنیارو یه عشق این از باید  

کرد خطر حتی باید تو بخاطر  

نبوده عاشق من اندازه به حاال تا کسی  

زوده همیشه عزیزم تو رفتن واسه  

رم نمی جایی کنارمی تو که وقتی تا  

بگیرم خودت از فقط سراغتو خوام می  

احساس یه دلو دوتا تو این و من این  

دنیاست یه تو نگاه چشمام برای  

تو با رو دیوونگی میدم ادامه  

راتو به سر نگاه نگیری ازم  
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خنده از بودم مرده... درمیاورد ادا و میخوند خواننده با همراه  . 

مردممم امیر واااای-گفتم شد تمو که اهنگ  

- نکنههههه خدا  

- دیووونه خخخخخخ  

شم پیاده خاستم واستاد که خونه در دم  

 خدافظ-

کردم نگاش سوالی و سمتش برگشتم گرفت مچمو  

- که نمیکنه خدافظی اینجوری دشمنشم با ادم  

- کنم؟؟؟ خدافظی چجوری پس !!!!!! 

 اینجوری-

بوسید رو ام گونه  

 خدافظ-

زدم رو خونه در زنگ  

اوردی تشریف عجب چه-مامان  

- درو کن باز عقشم سالم  

فهمیدم الستیکاش صدای از) اومد امیر رفتن صدای بعدشم و خونه تو پریدم جت سرعت با و م کرد باز درو )  

باهممممم؟؟؟؟؟ هممون ینی  

 اره-

J- میگم سونیا به.. خوبیه فکر  

- میگم رایان به خودمم.. باشه  

میکنم شن؟؟؟دق جدا ازم باهم بچم هردو ینی-مامان  

کردم حلقه احساسات ابراز دستمو و نشستم کنارش رفتم  

- باشم پیشت کردم وقت هرموقه میدم قول.. مننننن بشم گلم مامان فداااای  

- مادر بشم فدات  

 خدانکنه-

کشیدم دراز تخت روی و کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم بخیر شب با و بوسیدم پیشونیشو  

******************&&&&&&&&&**** 

 سونیا

 برداشتمش عسلی رو از.. اومد پیام گوشیم برای که میبرد خوابم داشت و بود حلقه دورم دستاش رایان و بودیم کشیده دراز تخت روی

کردم بازش.. بود رادا از پیام ی..  . 
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-  میخایم چون بامون بخری باس توهم. بخریم جهاز میشا با بریم تهران میایم که حضورتون به عرررضم.. گلمممم داداش زن سالام

بگیریم جشنمونو باهم تامون سه  

 میگفت هی.. میکرد سکته داشت بدبخت.. شدم اویزون رایان گردن از و کشیدم جییییغ ی.. شدددددددد نمی باورم.. شد گرررد چشام

 شدت از میزدم نفس نفس.. کرد جدام خودش از زووور ب که میکردم ماچش و میخندیدم و میکشیدم جیغ همونجور من شده چی

هیجان و خوشحالی  

- شووووهرررر ی خونه بریم میخایم تایی سه رایان  

- میگییییی؟؟؟ چی  

جون بابا بود نوشته... خورد زنگ رایان گوشی موقه همون  

شده چی بینم صبرکن-رایان  

داد جواب و شد بلند  

- خوبین؟. باباجان سالم  

....... 

- شده؟؟؟؟ چیزی.. خدا شکر ممنون  

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

 نههههه؟؟؟؟-

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

- میندازیم جلو کارارو پسرا با من پس باشه  

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

- کنیم؟؟؟ انتخاب همینجا هم رو خونه  

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

- خدانگهدار.. چشم  

گفتم که کرد قطع  

- شده؟؟؟؟ چی  

- فهمیدم خوشحالیتو دلیل  

- نمیییییشهههههه باورم رایان ووااااااااااایییییی  

کرد حلقه دورم دستاشو. کشید دراز تخت رو اومد میخندید که همونجور رایانم تخت رو کردم پرت خودمو خنده با  

داریم کار شددددت به هفته این که بخواب من کوشولویه دخمل خب-رایان  

- اوجوالتی شبت  

- البالوویی شبت  

رفتم خواب به سینشو رو گذاشتم سرمو  
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 که رو اتاق در. شدم بلند.. بود15332.. انداختم نگا ی ساعت ب.. نبود کنارم رایان.. شدم بیدار خواب از زیاد صدای سرو صدای با

بود رایان.. اتاق تو شد پرت یکی یهو بیرون برم کردم باز  

- ترسوندیم دیووونه شده چی  

- نیا اینجوری بیرون بیا بپوش چیزی ی.. خانومم بخیر صبحت  

- بود تنم لختتتت صورتی خواب لباس ی)وا؟؟چرا؟؟؟ ) 

- میفهمی بیا بپوش تو  

 ی و پوشیدم مشکی جین شلوار و مشکی شال و سفید تونیک ی و کمدم سر رفتم.. اعلم شد؟؟؟؟هللا خول اینم.. بیرون رفت و گفت اینو

 هال تو رفتم..بیرونه کی ببینم بودم کنجکاو فقط نداشتم خوندنشو حوصله. داشتم پیام ی.. برداشتم گوشیمو و زدم هم ملییح صورتی رژ

 کرد بغلم محکم.. سینا بغل پریدم جییییغ با شد گرررد چشام... شدم رو روبه سینا و رادا و پدرجون و مادرجون و بابا و مامان با که

همو میچلوندیم  

خودم ب بده دخترمو یکم بابا-مامان  

 کردم بغلش محکممممم.. باباجووونم بغل رفتم بوسیدنش عااالمه ی بعد..میچلوندمش چی مث.. مامان بغل پریدم و درومدم سینا بغل از

 خخخخخ) زیاد احساست ابراز و بوسید پیشونیمو.. پدرجون سمت رفتم و زیاد احساست ابراز.. بوسید پیشونیمو و اورد باال سرمو.. 

نیلو مامان بغل رفتم( حسووود چه  

- بود شده ذره ی دلم دخترم  

- نیلو مامان بیشتر من  

کردم بغلش محکمممم.. واستاده االسکا مث که دیدم رو رادا. کنار کشیدم و زیاد احساست ابراز  

- شده ذره ی دلم دوروز همین تو دیوونه  

- تولههههه بیشتر من  

شدیم جدا هم از خنده با  

ندادین؟؟؟؟ خبر من به چرا.. اومدین کی-من  

اومدیم زود صبح امروز هواپیما با.. بیایم گرفتیم تصمیم یهویی-بابا  

- نیاوردیننن؟؟ ماشین  

 نه-

- نکردین بیدارم چرا خب  

عزیزم نیومد دلمون-مامان  

- بشینین واستادین چرا.. دلتون فدای  

اومد باهام راداهم.. کنم درست دبششش البالوی شربت ی تا اشپزخونه تو رفتم من و نشستن همشون  

- رادا؟؟ شد چی  

- شد؟؟ چی چی  
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- دیگه خاسگاری  

- ازمایش میریم امروزم.. دیگه کردیم قبول نشد خاصی کار هیچی.. اها  

- بگذره خوش.. عاورین  

هال تو رفتم و گذاشتم سینی توی شربتارو  

نکش زحمت عزیزم-نیلو مامان  

- مادرجون زحمتی چه  

نشست من کنار و اومد راداهم و رایان کنار نشستم خودمم و کردم تعارف بهشون  

؟؟؟ ازمایش واس داشتی نوبت کی رادا-پدرجون  

دیگه ساعت یک-رادا  

برین پاشین سپند بزن ؟؟؟زنگ اینجایی چرا پس-نیلو مامان  

چشم-رادا  

بیرون اومد اماده و حاااظر بعد دیقه چند اتاقشو تو رفت و شد بلند  

همگی خدافظ...امادس سپند-رادا  

 خدافظ-

بود میشا از. کردم باز رو بودم نخونده که پیامی و دراوردم جیبم از گوشیمو.. بیرون خونه از رفت رادا  

- خوشحااالیییی از میمیرم دارم.. گفتییین دیر من ب چرا دیوووونه  .. 

میری؟ کجا-گفت رایان که شدم بلند.. نگفتم سوگی ب واااای. دیییووونس خخخخخ  

- میام بزنم سوگی ب زنگ ی  

- عزیزم باشه  

زدم سوگی ب زنگ ی و اتاق تو رفتم  

بوووووق.بوووووق.بوووووووق.بووووووق....بوووووق  

 الو-

- من ی دیوونه سالااام  

- سالم علیک   

 سوگی؟-

 بله؟-

- شدع؟ چیزی  

- شدهعهه؟؟؟؟؟ چیزی..هه  

 !!!!سوگی؟؟؟-
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-  تو... آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو گفتن قدیم از معلومه خب... نزدی زنگگگ ی بعدشم رفتی که اول خدافظی بدون تو

نمیکنی قدیمیت دوست از یادی اصن کردی پیدا جدید دوست  

- رفیق نمیشه تو مثل من برای هیییچکی بدون اینو ولی.. متاسفم واقعا سوگی  

- بود شده تنگ برات دلم... نامردی خیلی  

- بیشتر من  

- خبر؟ چه... هعیییی  

- ؟ خبر چه تو.. خوشی خبر  

 بدبختی-

- چرا؟؟؟؟؟. عععععع  

- چسبیده ارش به کنهههه مثل که دانشگاه اومده دختره ی  

- دیووونه داره دوس تورو که ارش خب  

- خوشگله خیلی دختره  

- عشقههههه عشقش.. بشه عاشق س*و*ه و قیافه رو از که نیست ادمی. میشناسم ارشو من عزیزم ببین  

- میگی؟ راس  

- باش مطمن داره دوس تورو ارش.. اوهوم  

- شد راحت خیالم.. مرسی  

- سوگیییی راسی.. نداشت قابلی  

 چییییی؟؟؟-

- عروسیمه دیگه هفته  

- نمیگذره عقدت از هفته ی چیییییی؟؟؟؟؟؟هموز  

- روز یک توی میشا و رایام با. دیگه شد یهویی خب  

 !!!!!!نگووووووووو؟؟؟-

- شد نمی باورم خودمم خخخخخخخ  

- حالت ب خوش  

- زشته برم من اینجان بابا مامان دیگه خب... خخخخخ مرسی  

- بای.. گلم باشه  

- باااای. بووووس  

 رادا*******&&&&&&&**********&&&&&

شدم سوار. بود منتظرم ماشین توی سپند پارکینگ تو رفتم  
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 سالم-

- خانومم سالم  

افتاد راه و کرد روشن ماشینو و دادیم دست باهم  .. 

نمیترسی؟ خانومی-سپند  

 نه-

 نه؟؟؟-

- نه خب اره  

- میشه؟ مگه  

- نشه؟ چرا  

- میترسن گرفتن خون از دخترا همه اخه  

- گفته؟؟ کی  

- میگن همه  

- نمیترسم من چون. کردن اشتباه همه  

- هللا باریک  

 سپند-

 جونم-

- میشه نوبتمون االن برو تر تند  

 چشممم-

 از رو نوبت ی برگه. تو رفتیم و شدیم پیاده باهم و کردم پارک ماشینو.. بودیم اونجا بعدش دقیقه بیست و کرد زیاد ماشینو سرعت

نشستیم صندلی رو و گرفتم منشیش  

رادا-سپند  

 هوم؟-

- هوم نگو گفتم صدبار  

- جونم؟ خب  

- نمیترسی؟؟؟؟؟ جدی جدی  

- نمیتررررسممم وا؟؟؟؟خوب  

- نمیترسی ظرافتت همه این با تو.. نمیشه باورم !!! 

 خخخخخخ-

گفت میکرد اماده وسایلو که همونجور. اومد پرستارم ی نشستیم و اتاق تو رفتیم و شد ما نوبت موقه همون  
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- بشینین لدفا جناب  

 ببینه میکرد نگاهم چشمی چهار داشت سپند. نشستم من بعدشم.. گرفت ازش خون و اومد پرستاره.. باال داد استینشو و نشست سپند

 و گرفت خون.. نبود خاصی چیز ولی گرفت سوز یکم دستم تو گرد فرو که رو امپول.. نمیترسیدم من خوشبختانه ولی.. یانه میترسم

 دهنش باال دادم و چونش زیر گذاشتم انگشتمو. بود مونده باز سپند دهن... شدم بلند و برداشتم کیفمو پایینو دادم استینمو. رفت شد بلند

شد بسته  

 بریم-

منشی سمت ورفتم بیرون رفتم اتاق از  

- ؟؟ میشه اماده جوابا کی خانوم  

- میشه اماده فردا تا  

- کنین اماده سریعتر نمیشه  

زد برق چشاش منشی.. میزش رو گذاشت و دراورد چک ایران یک سپند که میکرد فکر داشت  

- امادس دیگه ساعت نیم تا  

ممنون خیلی-رایان  

نشستیم ماشین توی رفتیم باهم.. بووود پولکی پول چقدرررر.. شد باز حرا غار اندازه دهنم  

واستا لحظه چند ی-سپند  

- ؟ میری کجا  

- میام االن  

 ی. ازم بودن گرفته خون االنم و بودم نخورده چیزی. بود کرده ضعففف دلم.. دیگه میفهمن میاد.. خروجی سمت رفت و شد پیاده

که دادم اس سونیا و میشا به و دراوردم گوشیمو داشتم سرگیجه کوچولو  

- خرید میریم پنج ساعت باشین اماده  

روپام گذاشت پالستیکو و شد سوار دست ب پالستیک سپند و شد باز ماشین در  

 چیه؟-

- کیک و سانیچ  

 مرررسی-

 که تههههشو تا.. خوردن به کردیم شروع و دراوردم سپند برای هم یکی و خودم برای کیک و سانیچ یک و کردم باز پالستیکو

 یکی و سونیا از یکی.. اومد پ گوشیم واس. میشد اماده جوابا دیگه ربع ی. بود گذشته ربع یک.. چسبید خیلی.. گررفتم جون خوردم

بود میشا از  

باشه-میشا  

خخخخ. شوووهر خواهر چشممم-سونیا  

رادا-سپند  

 جونم-

- میکرد؟ فکرشو کی  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 چیو؟-

- برسیم بهم ماها اینکه  

- نمیکنم باور خودمم خخخخخخ  . 

- اخه باوره قابل غیر خداییش  

 اوهوم-

- رو سرنوشت بازیه میبین  

 .. اره-

پایین دادم رو پنجره سالس شش پنج ی بچه ی دیدم برگشتم.. من طرف شیشه به زد یکی موقه همون  

- میکشتم بابا خونه برم ندارم پولی هیچ.. بکن بهم کمکی ی خدا تورو خانوم  

شد گرد چشاش.. بهش دادم و دراوردم چک ایران ی.. شکر کرمتو خدایا.. شد جمع چشام تو اشک  

- نکشی سختی هیچوقت الهی خانوم.. بشی خوشبخت الهی خانوم. بده بهت میخای هرچی خدا. مرسی خانوم  

 مرسی-

بهش دادم نگامو دستم رو گذاشت دستشو سپند.. باشه کشیده درد اونقدر سن اون تو بچه اون باید چرا خدایا.. رفت افتا راه دعا کلی بعد  

- گرفته اشک خوشگلت چشمای چرا...راداااااا  

- میاد؟؟؟ دلشون پدرمادراشون میبود؟؟؟چطور اونجوری باید چرا  

- که جنگید باهاش نمیشه.. نوشته غم بعضیا برای سرنوشت.. سرنوشته از ای نمونه اینم.. خانومم من بشم نازکت دل قوربون  

 اوهوم-

بگیرم جوابارو میرم من شد ساعت نیم عزیزم-سپند  

 باشه-

اومد دقیقه ده بعد و رفت و شد پیاده سپند  

- شد؟ چی   

- زنمییییی قانوناااا دیگه ی هفته رادمهر خانوم.. جوابا اینم خببببب  

- عقلللل بی خخخخخخخخ  

- بخندگلم همیشه تو شم فداااات  

- بیوفت راه.. بریز زبون کم  

- چشممممممم به ای  

افتاد راه و کرد روشن ماشینو  

 سونیا&**&**&&&&&&********************
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 تو هم رایان و سینا و میشا و من و میکردن استراحت داشتن رایان و من اتاق تو باباهم مامان و رادا اتاق تو عموعلی و نیلو مامان

کنترل با و بود کشیده دراز مبل رو رایان. بودیم خورده ناهار ما. بود5332 ساعت.. بودیم هال  tv  اون روی هم سینا و میرفت ور

 سحر با داره معلومه سر تو خاک ای.. بود باز متر یک نیشش و میکرد تایپ گوشیش با سرعت به داشت و بود نشسته مبل یکی

شد گرد چشاش رایان.. نشستم شکمش رو کردم پرت خودمو و رفتم. میچته  .. 

گمشووووو پاشو سونیا آخخخخخخ-سینا  

 میپرمااااااااااا-

- کنننننننن جمع زنتو رایان  

چه من ب خودته خواهر-گفت خنده با رایان  

بود تو زن که پیش دوساعت تا عععععع-سینا  

- خواهرتویه حاال خوب-رایان  

شدممممممم خفه سونیا-سینا  

- میکنی؟ چت کی با  

- چهههه تووو ب  

شدم پایین باال شکمش رو یکم  

میچتم سحر با دارم.. خداااا ای.. کررردم غلط-سینا  

- داااری؟؟؟ چیکار من رفیق به پررو بچه میکنی غلط  

چهههه تو ب خودمه زن- سینا  

دراورد گریه ادای که پریدم شکمش رو دوباره  

شدمممم خفه پاشووووو مامان جون سونیا-سینا  

شکمش تو زدم مشت ی و شدم بلند  . 

- تو و میدونم من بخوری قسم دوباره مامانو جون  

- خواهشا نشو خشمگین باشه باشه  

نشستم شکمش رو یهویی.. میکرد باال پایین رو ها شبکه داشت.. رایان سمت رفتم(شوخی) ساختگی اعصبانیت با  

- دیووونه آخخخخخخ  

بود کرده جفت بدبخت.. زیرخنده زدم بلند  .. 

 پاشوووو-

 نمیخاااام-

 نمیخای؟-

 نوچ-

 مطمنی؟-
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 اوهوم-

 بااااوشه-

احساسات ابراز خودشم و پایین انداخت و منو گرفت محکم یهو  ... 

- رایااااااان نمیری آخخخخخخخ  

میخندیدن که بودن سینا و اون حاال  

- براتووون دارم  

میخندیدن همونجور  

- شدممممم خفه پاشو رایان...نیشتونووووو ببندین  

 نووچ-

- درمیاری؟؟؟؟، منو ادای  

 نوووووووووچ-

- نوچ کووووفت  

خداااا ب باحالین خیلی-سینا  

- پاشوووو رایان... هرهرهر  

کشیدم عمیییش نفس ی.. شد بلند روم از میشم اذیت که دید رایان.. داشت وزن غووول اندازه.. نمیومد باال نفسم  

- بشیاااااااا غول میخاستی تو رایان  

زیرخنده زدن بلند  

نرماله که این خب شدی جوجه هم تو-سینا  

- باع گمشین ایششششش  

 گرفتم دهنم به و دراوردم مخصوصمو اب شیشه و کردم باز یخچالو در. میومد دنبالم خنده با هم رایان اشپزخونه تو رفتم و شدم بلند

میکردم نگاش تعجب با... خورد اب ازش و گرفت دهنش به و قاپیدش دستم از رایان که اوردم پایین رو شیشه شدم سیرآب وقتی..  . 

- بودم خورده عمرم تو که بود آبی بهترین آخخخخخخ  

- توووو ای دیووونه خداااا ب  

دیگه توام ی دیوونه-گفت و زد بهم چشمک ی  

نگیره خندم تا گزیدم لبمو  

شد حیف-رایان  

 چی؟-

اتاقمونن تو بابات مامان-رایان  

کوووووفت- بازوش به زدم  

دهنش رو گذاشتم دستمو که خنده زیر زد بلند  
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- میشن بیدار هیییییسسسس  

 هنوز بود گوشیش تو سرش سینا.. هال تو رفتم و شدم رد کنارش از و برداشتم دستمو سریع... د*ی*س*و*ب نرم دستمو کف

 ورزش شبکه زد و نشست کنارم اومد هم رایان.. اینستام تو رفتم و دراوردم وگوشیمو نشستم کنارش مبل رو رفتم.. هووووف..

بود خورده الیک تا هزار از بیشتر عقدیم عکس.. گوشیم به دادم هواسمو دوباره... هااااا نمییییشن خسته مردا این هووووف..  . 

- بگیرم سلفی بیارین سرتونو رایان و سینا  

داری؟ سلفی به عادت هنو تو-سینا  

 اوهوووووم-

میگفت رو شمال)شدم عاشقش سلفی همین سر که نمیدونی-رایان  ) 

دیگه بیاین-گفتم باخنده  

میخندیدیم و گذاشتم شاخ براشون و دورشون بردم دستامو خودم و رایان دست دادم رو گوشی و چسبیدن من ب دوتاشون . 

- کنین چپ چشاتونو و دربیارین زبونتونو ها بچه  

گرفت رو عکس...چییییک.. و کردن گفتم که کارایی اونام  

کردی دلقک سینارو منو.. هااا ندی کسی نشون-رایان  

 چشممم-

 کلش تو رفتم و درومدم اینستام از.. گذاشتم هم خنده شکلک عالمه ی و اینستام گذاشتم رو عکس منم و کارش سر رفت هرکسی دوباره

 و کار سر بردم کارگرامو و نیروساختم و زدم اتک ی و کردم جمع گلدامو و اکسیرا.. بوووودن کرده داغووووونم اووووه... کلنز آف

بیرون اومدم  ... 

کشتمتتتتتتتت سونیا-سینا  

 وا؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟-

ما به داد هواسشو هم رایان  

اینستاااااات؟؟؟؟؟ گذاشتی عکسو چرا-سینا  

داشتم دووووس چون- خندیدم بلند  

گذاشته؟؟، رو گرفتیم که عکسی که نگو-رایان !! 

گذاشته رو عکس سفید چشم ی دختره-سینا  

کشتمتتتتتت سونیا-رایان  

تو اومد رادا.. شد باز در که میکردم فرار و میپریدم مبال رو از.. افتادن دنبالم دوتاشون  

- خبررررتووووونهههه چه  

کننننننن کمکم رادااااا-گفتم میدوییدیم که همونجور  

شدهههه؟؟؟؟؟ چی بگین میشه-رادا  

میچرخیدیم رادا دور همینجور  

اینستاش تو گذاشته رو عکس سفید چشم ی دختره-سینا  
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خنده زیر زد بلند بعد و شد گرد چشاش اول کرد چک اینستاشو و دراورد گوشیشو رادا  

داااااشتتتت دیدن سینا و رایان ی قیافه  

نکنیننننننن اونجوری قیافتونو خواستین خب-من  

میخندید داشت هنوز رادا... بدتر من از اونام بودم واستاده رادا پشت و میزدم نفس نفس  

شدین حال با با للییی ی ی خ. خداییش خ. خ -رادا  

خنده زیر زد پقی دوباره  

سونیاخااااانوووووم برات دارم-سینا  

کنمممم سوژت تا باش منتظر-رایان  

میخندیدیم فقط رادا منو  

خووورده الیکم همه چه ببین-رادا  

 و نشست صندلی رو. اشپزخونه تو رفتیم باهم و نرفت دیگه و توین باباش مامان گفتم که اتاقش تو میرفت داشت رادا.. خخخخخخخخخ

نشستم خودمم و ریختم چای ی براش  

- میاد؟ کی شد؟جوابا خبر؟؟؟چی چه  

گرفتیم که جوابارو نشد خاصی چیز. خوشی خبر-رادا  

شد گررررد چشام  

 گرفتیییین؟؟؟؟-

اوهوم-رادا  

 چجوووووری؟؟؟؟-

پولی-رادا  

- میکردم نگاش سوالی)؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) 

میشه اماده ساعته نیم که گفت اونم داد بهش چک ایران ی سپند-رادا  

- پوووولکییی پول چقدررررر....خدااااااااااااا خود یا  

خراااابه دنیا-رادا  

- خرررررااااااااابببههههه ههههممممممم خییییللللی  

مونده عروسی و عقد و خریدا فقط.. بود درست که جوابا-رادا  

- داااره خرییید حوصله کی...پوووووف  

میوفته عرعر به پاهامون هفته این وااااای-رادا  

 اووووووههوووم-

میگین؟؟؟ چی دوتا شما-رایان  

- بود خصوصی  
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عععععععع؟؟؟-رایان  

 بعلههههههه-

درمیاد پدرتون هفته این که کنین استراحت یکم برین ورور جای ب-رایان  .. 

- بشم فداتون کنین استراحت برین گلم خواهر و خانوم بگی میتونی  

ااخخخخههه میکنین رودل ععععععع؟؟؟-رایان  

میخوریم نعنا قرص نباش نگران-رادا  

بیرون رفت و شد بسته دهنش رایان بیچاره.. خنده از رفتم غش  .. 

- خوردی؟ ناهار  

نوچ-رادا  

- بخور کن گرم خودت برا برو پاشو...عخیییی  

عزیییییزززم.. گلمممممم داداش زن-رادا  

 عرعر-

میکنییی؟؟ عرعر چرا گلممم داداش زن-رادا  

زد بهم نما دندون لبخند ی که کردم نگاش چپ چپ ی  

- نمیشییی ادم تو  

کنیییی؟؟؟ گرم غذارو میشه-رادا  

- ندارم بیشتر که شوهر خواهر ی  

 هووووراااااا-

گفتم و گذاشتم جلوش غذاشو.. میکرد ور ور فقط هم رادا و کردم گرم غذاشو رفتم و شدم بلند خنده با.. کرد ماچ گونمو محکم  

- پرنسس بفرما  

مادموووزل مررررسی-رادا  

 بودم گرفته سینا و رایان با که عکسی.  اینستاام تو رفتم و دراوردم گوشیمو و نشستم صندلی رو منم بخوره غذاشو اون وقتی تا

نظرات.. بود خورده الیک122.  

کررردن؟؟؟ اینجوری اینا چرا وااااااای-سپند  

کردی کار باشی زنده االن تا داداش زن. شده باحال خیلی رایان خخخخخخخخخخ-امیرعلی  

گرررففتتتتممم درد دل دخترررر نمییییری سونیا-سوگی  

شددددنننن باحال چه دلممم وااای ای.. و خنده شکلک عالمه ی- میشا  

 .....و

مرسی دستت.. چسبییید خوب.. آخییییشششش-رادا  

- میسازی جدید جمله.. جان نوش  
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دیگههه بعله-رادا  

- بریم باید دیگه ساعت یک بکشیم دراز یکم بریم پاشو  

کنم جمع صبرکن اوکی-رادا  

 من سر همیشه که جوری. بود کنارش دستش ی و زمین رو بود برده خوابش رایان. الهیییی.. هال تو رفتیم و کرد جمع ظرفارو

میکرد تایپ سرعت با داشت هنوووووز که هم سینا.. خخخخ.. بچم کرده عادت خخخخ.. روشه  .. 

امادس تو واس داداشم دست برو-رادا  

- دیوونه خخخخخخخ  

 و کرد من سمت روشو.. کردم حلقه دورش دستمم ی و رایان دست رو گذاشتم سرمو یواااش منم و کشید دراز مبل رو و رفت که رادا

برد خوابم شماره سه با و سینش رو گذاشتم سرمو.. گرفتم آرااامش آخییییشششش.. کرد حلقه دورم دستشو  

****************************** 

 میشا

 ساعت نیم. بود5332. انداختم ساعت به نگاه ی اومدم بیرون وقتی.. دسشویی رفتم و شدم بلند تخت رو از و کردم خاموش رو تاپ لب

 روسری یک و مشکی بلند مانتوی یک کردم رو و زیر رو کمد کل که دقیقه ده بعد و کمدم سر رفتم. بخریم جهاز میرفتیم باید دیگه

...  پوشیدم و گرفت نظرمو مشکی سفید راه راه سانتی ده پاشنه کفش و سفید گشاد پا دم شلوار و سفید کیف یک و بزرگا ازین نخی

 مانتو ور دو و گلوم زیر و برداشتم رو ادکلنم..  خخخخخ. بودم شده خانومانه.. میومد بهم بود جدیدی تیپ.. زدم ریمل و تیره رژ یک

 امیر ب پیام یک و برداشتم گوشیمو.. بهم میخندیدن ها بچه هم همیشه.. میزدم ادکلن موهامو روی که بود عادتم زدم موهام روی و

 دادم

- بیا توهم اینا رایان خونه جای میایم امادم من.. امیرم سالم  

 مبال رو حاظرررر بابا و مامان. خرید واس دارن عجله بیشتر من از که اینا اوووه.. بیرون اتاق از رفتم و گذاشتم جیبم تو رو گوشی

بودن نشسته  

 سالاااااااام-

عزیزم سالم-مامان  

منننن ی دخترچه سالم-بابا  

بوسید رو موهام رو بابا.. نشستم وسطشون و رفتم خنده با  

زده؟ عطر موهاش رو باز من ی دخترچه-بابا  

نزنه میشه مگه-مامان  

دیگهههه عادتمه خوب-من  

 و کردم قطع سریع.. شدمممم آب وااااای.. بود من به هواسشون باباهم و مامان و دراوردم جیبم تو از خورد زنگ گوشیم موقه همون

زندگیم دلیل) به بودم کرده سیو اخه.. میزد زنگ بود امیر.. جیبم تو گذاشتم رو گوشی )  

میخندیدیم داشتیم و بودیم چسبونده بهم هامونو گونه که بودیم خودش و خودم عکسشم  .. 

باباجان؟؟؟ ندادی جواب چرا..استغفرهللا-بابا  

نمیاره روم به که بشم بابام قربون ای  

- میدم می می جوابشو بعدا خوب خ خ  
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ندی شوهرتو جواب نیست خوب بزن زنگ بهش برو پاشو-مامان  

 باشه-

زدم زنگ امیر به و جیبم از داوردم گوشیمو.. نمیوووومد باال نفسم...هوووووووف. اتاقم تو رفتم و شدم بلند  

 الو-

 سالم-

 سالم-

- زنگیدی؟ داشتی کاری جان امیر  

- بیوفتین راه شماهم اینا رایان خونه میریم داریم توراهیم ما بگم میخاستم خانومم اره  

- خدافظ باشه  

 خدافظ-

بیرون رفتم و کردم قطع  

- دیگه بیوفتیم راه ماهم گفت بودن اینا رایان خونه راه تو اینا امیر جان بابا  

بریم؟. ایم اماده ماکه دخترم باشه-بابا  

 بریم-

 تو رفتیم و شدیم پیاده.. رسیدیم ساعت نیم بعد.. اینا رایان ی خونه سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار و بیرون خونه از رفتیم

 واحد سمت رفتیم و اومدیم بیرون ازش رسید پنجم ی طبقه به که اسانسور.. زدم رو پنجم ی طبقه و شدیم اسانسور سوار و اپارتمان

شد نمایان در دم امیرعلی و شد باز در.. زدم رو زنگ و اینا سونیا  . 

 سالم-

تو بیاین اومدین خوش. سالم-امیر  

نشستیم مبال رو و رفتیم. احوالپرسی و سالم به کردیم شروع و شدن بلند همه و خونه تو رفتیم  

زدی؟؟؟؟ جدید تیپ میشا-سونیا  

- ادم باشه داشته باس تنوع یه اره  

تنووووع بابا-رادا  

کنیم؟؟؟ اینجوری ماهم چطوره رادا-سونیا  

عااالیه-رادا  

- شد دیرمون که بزنین تیپ سریع برین گمشین.. کارااااا تقلید  

 ریزی برنامه که هم باباها مامان و میکردن ور ور و بودن نشسته روییم روبه مبل رو که پسرا.. اتاقاشون تو رفتن و شدن بلند خنده با

 میکردن

نخریدن حلقه هنوز ها بچه اسماعیل-بابا  

نخریدن ایناهم-رادا بابای  
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بخرن میرن خودشون فردا میکنیم رو جمعی کارای امروز خب-بابااسماعیل  

خوبیه فکر-بابا  

موافقم-رادا بابای  

 خیلی خدایی ولی.. خودش با درگیره.. هیچی گفت اشاره با چیه؟؟که گفتم اشاره با.. میکرد نگاهم داشت. انداختم امیرعلی به نگاه ی

 بود سفید تنگ تقریبا شلوارش و بود تنش بود شده نوشته حافظ شعر از بیت یک روش که مشکی تیشرت یک بود شده جیگر

 با. بود امیرعلی از پیام ی دراوردم جیبم تو از گوشیمو(گوشیمه پیام صدای)دیلینگ. گرفت خندم. بووودیم کرده ست ععععععع..

بود نوشته. بخونم کرد اشاره که کردم نگاش تعجب  

- دیدی؟؟ من تو میخندی؟؟مشکلی چی ب  

بازه زیپت االن ولی داری همیشه که مشکل-نوشتم براش کنم اذیتش یکم بزار.پاییده می منو داشته. دقتتتت ایول  

 فشرد بهم دندوناشو بستش زیپ دیدن با و کرد خودش نگا و شد گرد چشاش نکشید ثانیه به و خوند پیاما و اومد گوشیش اسمس صدای

 مسخره منو. میکشمتتت-بود نوشته اومد پیام من برای بعد ثانیه دو و گوشیش تو انداخت سرشو و انداخت بهم خطری نگاه ی و

 میکنییییی؟؟

شد حرصی بیشتر که خندیدم  

دادم جوابشو. حتما شده وا؟؟؟دیوونه بود سونیا. خورد زنگ گوشیم  

 جانم؟؟-

- اتاقم تو بیا  

سونیا اتاق تو رفتم و شدم بلند. دیوونه بابا گمشو کردن؟؟خخخخخخ ریزی منو؟؟نقشه بکشن میخان نکنه. کرد قطع و گفت  

- سوم قل سالم  

 بود مشکی نیلی رادا مال و مشکی قرمز سونیا مال ولی بود من مثل لباساشون باحااال چقدر وااااای.. سمتش برگشتم سونیا صدای با

بودیم شده باحال خیلی. مشکی سفید که منم..  

- شدییییم باحال چه. واااااو  

نبودیم؟؟ مگه-رادا  

- شدیم تر بیشتر ولی بودیم چرا  

بیرون بریم باهم که بیای گفتم بابا بیخیال-گفت خنده با سونیا  

- میکنن تعجب خیلی حتمااا خخخخخخ  

نکنننن شک-رادا  

- کردین انتخاب رنگارو این چرا حاال  

نیلیه شلوارش و مشکی هم سپند لباس و قرمز شلوارش و مشکی رایان لباس چون-سونیا  

- سفیده شلوارش و مشکی هم امیر لباس.عععععع  

خنده زیر زدیم بلند  

پسسسس شدیم دیدنی که بریم-رادا  

شدیم هال وارد و بیرون رفتیم اتاق از باهم  . 
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ایم اماده ما-سونیا  

 گرفته خندشون هم پسرا.. پسرا به نگاه ی میکردن ما به نگاه ی بود شده باز نیم و دومتر دهنشون. سمتمون برگشتم سونیا صدای با

 بود

خانوماتون کنار برین پاشین پسرا-اسماعیل بابا  

بودیم شده باحال خییییلی.. واستاد من کنار هم امیرعلی. ما کنار اومدن شدن بلند خواسته خدا از پسراهم  

بگیرم عکس کنین صبر.. ترکیب ایول واااااو-سینا  

گرفت ازمون جیگرررر عکس ی هم سینا و گرفت جفتشو دست کسی هر  

ها میشه سال عکس بهترین-سینا  

در سمت افتادیم راه و خنده زیر زدیم  

شد دیر که بریم-سونیا  

 و باهم سپندم و رادا و باهم رایان و سونیا. میرفتیم پله از جوونا ما بود زیاد جمعیت چون. بیرون رفتیم و شدن بلند هم باباها مامان

میمردم داشتم دیگه که بودیم رسیده سوم ی طبقه به. پایین میرفتیم باهم هم امیرعلی منو  . 

 اخیییششش. شدیم سوار و شد باز درش ثانیه چند بعد و زد رو اسانسور در. شیم اسانسور سوار بریم بیاین پایین رسیدن اونا-رایان

 و شدن رایان ماشین سوار رایان و سونیا. ماشینا سمت رفتیم و شدیم پیاده و پارکینگ به رسید اسانسور لحظه چند بعد میمیردم داشتم

خودمون ماشین سوار منم   

خودشون ماشینای با پسراهم و شد خودشون ماشین سوار راداهم  . 

 سونیا******************************

 رسیدیم تا کشید طول ساعتی یک تقریبا بود دور یکم خونه از(نشه تبلیغ تا نمیگم اسم)تهاران بزرگ مرکزخرید سمت افتادیم راه

 طبقه یک کفش و کیف طبقه یک برقی وسایل طبقه یک که بود طبقه7 بزرررگ ساختمون یک. شدیم پیاده و کردیم پارک ماشینارو

 میبودیم اینجا باید کال هفته این. بود رستوران که اخرم ی طبقه و مبل طبقه یک و تخت طبقه یک و ارایشی لوازم طبقه یک و لباس

ماشین تو میبردن مردا و میکردیم انتخاب ما. برداشتیم سرویس چندین. بود برقی وسایل اول ی طبقه. شدیم ساختمون وارد  ....... 

بودیم خریده رو ایندمون خونه برقی نیاز مورد وسایل تمام. بریم راه نداشتیم نا.. بود شده12332 ساعت اومدیم خودمون به وقتی  

- شدم خسته من رایان  

بیشتر من-رایان  

- هست گشنمم  

بیشتر من-رایان  

- گرفته درد پامم  

- بیشتر من  

- دیگه کن بس. اهههههه  

امروز بود رفته ماشین جای تا صدبار بدبخت. خندید خستگیش تمام با  . 

بخوریم چیزی ی بریم بگم کن صبر.. بگه خانومم هرچی-رایان  

 باشه-
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دیگه بسه امروز برای.. بخورین چیزی ی رستوران بریم بابا-رایان  

 بزرررررگ میز ی دور و رفتیم. میزد برق دیواراش که بود تمییز و شیک رستوران ی. هفتم ی طبقه رفتیم و کردن موافقت همه

 و اوردن و شد اماده غذامون ربع یک بعد. دادیم سفارش جوجه هم رایان منو و داد سفارش چی ی هرکسی و اومد گارسون. نشستیم

بیرون اومدیم شدیمو بلند و شد تموم که غذا خوردن به کردیم شروع  

- فردا برای بقیش دیگه خونه بریم خستمه خیلی من  

میایم8 ساعت فردا دیگع بریم اره-مامان  

خوبه؟ همینجا هشت ساعت فردا پس. موافقم منم-میشا مامان  

خوبه اره-نیلو مامان  

 خوابم کی نفهمیدم ماشین تو بودم خسته بسسس از. خونه سمت افتادیم راه و شد ماشینش سوار هرکسی و کردن اوکی رو قرار خالصه

 .. برد

****************************** 

 رادا

 برو رادا رادا-اومد رایان صدای یهو شم اسانسور سوار میخاستم افتادم راه و برداشتم وسیله چند و شدم پیاده ماشین از خونه به رسیدیم

 کنار

تک رفتم من بعدم و اسانسور تو رفت و کنار رفتم. بود خواب بغلش سونیا سمتش برگشتم  

- خوب کن بیدارش ایشششش  

میشه بیدار هیییییس-رایان  

 ول وجدان اه. مثال فرقی چه. داره فرق سپند خب. نیس اینجوری سپند که نه ذلیییل زن. برگردوندم رومو و کردم نازک چشم پشت ی

 گذاشتم رو وسایل. اتاقشون تو رفت بعدشم و خونه تو رفت رایان و کردم باز رو خونه ر د و بیرون اومدیم و شد باز اسانسور در. کن

بودن اورده وسایالرو و تو بودن اومده ها بابا مامان بیرون اومدم و کردم عوض لباسامو و اتاقم تو رفتم و زمین رو  . 

- بخوابم؟ برم نمونده؟من چیزی  

بخیر شبت. بخواب برو دخترم نه-بابا  

- بخیر شب  

برد خوابم سوت سه و تخت رو کردم پرت خودمو اتاقمو تو رفتم  

- شووووووووو بیدار راداااااا  

- بخوابم بزار کن ولم مامان. اه اه اه اه اه  

- دختر پاشوووو خرید بریم میخایم رادا وای  

 همین واس. کنم عوض لباس بیام دوباره نداشتم حوصله. بیرون بود رفته مامان بیرون اومدم و دستشوویی رفتم و شدم بلند نق نق با

 بلندیش که صندالم و پوشیدم تنگگ شلوار و پوشیدم لی مشکی سارافون روش و پوشیدم تنگ یقع مشکی پیراهن یک و کمدم سر رفتم

 اتاق از رفتم و کردم سارافونم جیب تو گوشیمم و زدم رژمم و ریمل و پوشیدم هم مشکی شال یک و پوشیدم هست پام مچ روی تا

بودن صبحونه میز دور اشپزخونه تو اماده و حاظر همه.بیرون  . 

 سالم-
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 سفره زنا ما و بیرون رفتن مردا کردیم پر شکممونو که خوب. خوردن به کردم شروع و نشستم بابا کنار رفتم و دادن سالممو جواب

هال تو رفتیم و شستیم ظرفارو و کردیم جمع رو  

هشت شده اونجا برسیم تا هفته ساعت بریم پاشین خب-سونیا مامان  

بریم خوب خیله-سونیا بابای  

 ساختمون پارکینگ تو ساعت یک بعد. افتادیم راه و شدیم ماشینامون سوار و پارکینگ رفتیم. بیرون خونه از رفتیم همه و شدند بلند

 وارد احوالپرسی سالم بعد. رسیدن خانوادشون و امیرعلی و سپند و میشا بعد دقیقه ده. خرید مرکز در دم رفتیم و شدیم پیاده. بودیم

شدیم ساختمون  

بدیم انجام کارامونو دوم طبقه بریم- مامان  

خرید به کردیم شروع و بود لباس همششش که دوم طبقه رفتیم  . ..... 

شد تموم کارمون که بود شده5 ساعت  

بخرین حلقه برین شما-بابا  

اییییم خسته بابا-من  

میشه تموم بالخره دیگه تنهاس هفته این عزیزم-مامان  

 افتادیم راه و امیرعلی ماشین سوار هم میشا و شدم سپند ماشین سوار رفتم من و کردیم قبول. بدیم جون قراره هفته این. هووووف

 ما معرفی و احوالپرسی بعد شدیم فروشی طال وارد. شدیم پیاده و رسیدیم ساعت نیم بعد. امیرعلی دوست طالفروشی بریم بود قرار.

 زرد طالی با روش و بود سفید طالی که حلقه یک که میکردم نگاه هارو حلقه داشتم. کنیم انتخاب حلقه تا رفتیم ما به پسره و پسره به

بود نوشته  ok? . بود باحال خیلی. بود جوابی اوکی دیگش یکی رو اوکی بود نوشته سوالی یکی رو  . 

- ببیننن اینو سپند وای  

جالبه چه خخخخخخ-سپند   

چیه،؟ نظرت. قشنگه میخوام اینو من سپند  

بگیریمش؟؟. یکیه خانومم نظر با من نظر-سپند  

 اوهوم-

- فروشنده) اقاشهاب.. باوشه ) 

؟ جناب جانم-شهاب  

اینه ما انتخاب-سپند  

میبرینش؟. هستین سلیقع خوش چقدر-شهاب  

بله-سپند  

- خوب خیله  

حالین؟؟ چه در-. امیرعلی و میشا سمت رفتیم. رفت و برداشت هارو حلقه  

بیحالی در-امیرعلی  

باشی خوشحالی در باید االن. وای وای وای-سپند  

برام نمونده جون خدا ب-امیرعلی  
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- امیر اقا نزن غر. دیگه ایم خسته هممون  

زنت این با تو میکشی چی سپند-امیر  

 امامزاده یا-امیرعلی میکرد اخ اخ الکی و چسبید پهلوش به و شد خم که گرفتم پهلوش از ویشگون ی. میخندید خواسته خدا از که سپند

 بیژن

خنده از بود کرده غش که میشا  

- نکردی انتخاب چیزی.. ببند نیشتو. کوفت  

کردیم انتخاب اینو نخولی منو اگه-میشا  

 بود امیرعلی انگشتر رو دیگش نصفه که بود نصفه ی ستاره ی روش که بود زرد و سفید طالی از ترکیبی. انداختم حلقه به نگا ی

بود قشنگ خیلی  

- خوشگلههعع چه. وااااای  

کردی؟؟ انتخاب چی تو-میشا  

 و میشا و کردم باز رو جعبه پاپیون. برد رو امیر و میشا های حلقه و سپند به دادش و اومد ما ی حلقه ی بسته با شهاب موقه همون

دیدن رو حلقه امیرعلی  

کرررردی؟؟؟ پیدا کجا از نامرد-میشا  

- بود اونور  . 

قشنگع خیلی-امیرعلی  

دیگه نداره حرف من خانوم ی سلیقه- سپند  

خودت واس ایششششش-میشا  

 شدیم ماشینا سوار. بیرون رفتیم و کردیم خدافظی کردن پاره تیکع تعارف کلیی بعد و امیر دست دادش و اومد حلقه ی جعبه با شهاب

رسیدیم که بود دقیقه8352 ساعت. خونه سمت افتادیم راه و  . 

شیک شبت خانومی-سپند  

- شیک توهم شب  

گفت سپند که شم پیاده خواستم  

 رادا-

شدم پیاده سریع و زدم بهش ریز لبخند ی. د*ی*س*بو گونمو یواش که سمتش برگشتم  

 خدافظ-

 خدافظ-

 بود خاموش برقا ی همه و بودن خواب همه.. خودمون واحد رفتم پنجم ی طبقه به رفتن بعد و اسانسور تو رفتم و شدم اپارتمان وارد

خوابیدم لباس تعویض بعد اتاقو تو رفتم یواااش.  ..... 

 وسط اون روهم سپند مامان صدای ولی بود زیادی صداهای نشستم تخت رو و شدم بیدار خواب از نفر چندین زدن حرف صدای با

؟؟؟ دارن چیکار اینجا سحر کله. شنفتم  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 میشا خانواده هم اووووه. بیرون رفتم و زدم هم صورتی رژ و پوشیدم یشمی شال و مشکی تنگ شلوار و سبز تونیک یک و شدم بلند

خبررره چه. بودن اینحا امیرعلی خانواده هم و سپند خانواده هم و  . 

 سالم-

پرسیدم سونیا از یواش.نشستیم احوالپرسی بعد و شدن بلند و دادن سالم همشون  

.- خبرع؟ چه اینجا سونیا  

میفهمی بدع گوش بندازیم جلو کارارو اومدن بابا هیچی-سونیا  

 تو تا دربیاریم هم عقد به هارو دوماد و عروس این و محضر بریم امروز که اینه نظرمون گفتم که همونجور خوب-امیرعلی بابای

چیه؟؟؟ شما نظر.. کنن عقد ایناهم با که نمیشه اخه کردن عقد بار یک که رایان و سونیا. دیگه باشن باهم همشون عروسی  

مکث یکم بعد و شدن ساکت همه  

موافقم خوبیه فکر-امیر بابای  

ندارم حرفی- سپند بابای  

جمع تابع که منم-میشا بابای  

بود طبع شوخ خیلی باباش. اورد ها لب روی رو خنده  

بریم پاشین.. گرفتم محضر نوبت ی من اجازتون با.. یاعلی پس خب-بابا  

االااان؟؟؟؟-میشا بابای  

میشه بسته دیگه دوساعت.. دیگه اره-بابا  

نیست حرف خوب خیله-میشا بابای  

شو اماده برو جان رادا. بریم تا شین اماده برین پس-بابا  

چشم-گفتم ناباوری با  

 مانتوی یک و کمدم سر رفتم. شکرررت من خدای ؟؟وای میشم محرم سپند به امروز ینی. نمیشد باورم اصن. اتاقم تو رفتم و شدم بلند

 هم طالیی سفید سانتی ده پاشنه کفش و سفید شال و سفید شلوار یک و بود شده طالیی های کاری سنگ استینش و دوریقه که سفید

 رو سپند کررردی چه دختر ایول اوووووف.. زدم رژمم و ریمل و کشیدم جیییگرم چشم خط یک وسواس و احتیاااط با و پوشیدم

 موند باز نیم متر یک دهنشون دیدنم با.. هال تو رفتم و گذاشتم شلوارم جیب تو گوشیمو. شدم دیوونم الحمدهللا خخخخخ. کردی دیوونه

نمیکردم سفید تاپامو سر کاش پایین انداختم سرمو خجالت با میداد قوووورتم نگاهش با داشت که سپند.  

شدی قشنگ خیلی دخترم- سپند ی بابا  

 ممنون-

 کفش و مشکی شال و مشکی شلوار و خردل مانتو یک هم سونیا سپند کنار مبل نشستم رفتم و کرد ازم تعریفی یک کسی هر خالصه

 به عادت هیچکدوممون. سفید کفش و گلبهی شال و سفید شلوار و ربع سه استین و هفت یقه گلبهی مانتو هم سونیا و بود پوشیده خردل

بود جالب نداشتیم کیف  . 

نشست کنارم اومد میشا  

رادا وای-میشا  

 جونم؟-

دارم استرررس-میشا  
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 چرا؟-

پررررر مجردی دیگه ساعت چند تا-میشا  

- عشققق با زندگی میشه جاش به. خخخخخخخخ  

وووووی. میشم زنش اینده ساعات تا بودم امیرعلی عاشق همیشه که منی. نمیشه باورم خدا وای-میشا  

کو؟نمیبینمش شوهرت.. خدا به ای دیوونه-گفتم خنده با  

بیاره هارو حلقه رفت-میشا  

 اهان-

؟؟ من بدون میگین چی-سونیا  

- بود مجردا واس حرفمون  

بود مجردا واس که عععععععععع-سونیا  

- بود مجردا واس که بلهههههه  

رایااااااا..خواستیییی خودت باشه-سونیا .... 

گذاشتم دستمو سریع. بود نشسته من کنار   

گر سواستفاده روحت تو ای-گفتم یواش و زدم لبخند ی ما رو رایان تعجب پر نگاه به و دهنش رو  

هستتتت که همینه-سونیا  

سونیا؟ جانم-رایان  

بکن کارتو عزیزم هیچی-سونیا  

خنده شدت از بود کرده غش که میشا. میدادیم انجام شوخی شوخی رو اینا ی همه  

- نمیییری میشا  

باحالین خیلی خدا وای-میشا  

میدونیم-سونیا و من  

بنفس ب ب اعتماد.. ماشاهللا- گرفت شدت خندش میشا  

جمعمون تو اومد و داد سالم بود امیر کرد باز رو در رفت رایان. خورد در زنگ. بود افتاده نفس نفس به  

بریم دیگه خوب-میشا بابای  

بریم-بابا  

 محضر در دم بعد ساعت نیم و شدیم ماشینا سوار.. سوم طبقه تا اومدیم پله از ما بازم. محضر سمت افتادیم راه جمعی و شدند بلند همه

 برای و...... کرد شروع رو خطبه اقا حاج و نشست صندلی رو رفت میشا اول کرد سالم باهممون اقا حاج. شدیم محضر وارد بودیم

 تو و دراورد رو حلقه امیرعلی. زدن دست به کردیم شروع همه و. داد رو گفتن بله افتخار دستش تو لفظی زیر یک با میشا سوم بار

 و دادن انجام رو مربوطه کارهای خالااااصه. میشنفتی که بود دست صدای فقط و. امیرعلی دست تو میشاهم و کرد میشا دست

کرد شروع اقا حاج و نشستیم سپند با رفتیم. بشینم تا بود من نوبت حاال. خالااص ..... 

- وکیلم؟؟، بنده میکنم عرض سوم بار برای  
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خخخخخخ. هستین شیخ نخیر بگم میداد حال اخ  

میخاد لفظی زیر عروس-سونیا  

 بود طال سرویس یک کردم بازش داد بهم جعبه یک سپند. داد تحویلم دراراش حرص لبخند ازون که رفتم بهش غره چشم ی اینه تو از

کلمه دوتا که  S وR میکرد خودنمایی روش  

- قشنگه خیلی مرسی واااای  

میدم بهت چیزمو همه من بگو بله فقط تو-سپند  

گفتم و کردم نگاش اینه تو از بودم داده جا توش رو عشقم تمام که لبخند ی با  

- بله عزیزم داداش و بزرگترا ی اجازه با  

 لبمو کارش این از بود گرفته خندم کشید اسودگی سر از عمیییق نفس یک و گرفت رو دستم سپند و.  زدن دست به کردن شروع همه

خخخخخ)مربوطه کارای خالااااصه و کردیم هم دست هارو حلقه بود ها حلقه نوبت. نخندم تا گزیدم ) 

خونه اومدیم سه ساعتای و گرفتیم جشن و شیییییک رستوران یک رفتیم اومدیم بیرون محضر از  

****************************** 

سونیا.)بعد هفته یک ) 

بااااااش تند منه دست وسایل کیف-مامان  

 رادا منو. میروند مامان و شدیم بابا ماشین سوار بیرون رفتیم مامان و نیلو مامان و رادا با و کردم پام کفشامو و در سمت رفتم سریع

 پخش هم مالیم اهنگ ی که بود شیک بزززرررگ ارایشگاه ی تو رفتیم. ارایشگاه در دم رسیدیم ساعت نیم بعد و بودیم نشسته عقب

سمتمون اومد خانومی ی میشد  

- شمایین؟؟ رادمهر و سهرابی خانوم. سالم  

بله-من  

باشین منتظر اینجا لدفا همراها. بیاین دنبالم-خانومه  

راه دنبالش  

 اومد و شد بلند ما دیدن با. بود اینجا میشاهم عععععع. تو رفتیم و کرد باز درشو و رنگ قرمز در ی سمت رفت افتادیم راه دنبالش

 سمتمون

 سالااام-

رفت خانومه اون و اومدن دیگه خانوم تا سه و کردیم سالم هم با  

اتنا اینم و ثریا اینم مریمم من. خوشگال سالم-خانوما از یکی  

 خوشوقتم-

کنیم شروع رو کارمون ما که بشینین عروسا خب. همچنین-مریم  

 عملیات به کردن شروع و میشا سر باال ثریا و رادا سر باال مریمم و من سر باال اومد اتنا و نشستیم صندلیا از یکی رو هرکدوممون

 بعدش ساعت سه. بودم واستاده صاف بس از بود شده خشک گردنم. موهام سر رفت و شد تموم صورتم کار ساعت سه بعد. خخخخ.

شد تموم موهامم کار  

عزیزمممم شدی محشر خانوم سونیا واااای-اتنا  



 

WWW.NEGAHDL.COM 

 مرسییی-

 هم مثل لباسامونم کنن درستمون هم مثل بودیم گفته. هم اونا از میکرد تعریف داشت که اومد صداش و پرده اونور رفت اتنا و شدم بلند

 خیلی خیلی خیلی خیلی. افتاااااد فکم. قدی اینه سمت رفتم بودم ندیده خودمو هنوز. پوشیدمش زحمت هزاااار با لباسمو سمت رفتم. بود

 موابروها. منم این که نمیشد باورم. میزدم پلک هی. بوددددم شده قشنگ خییییلللییی ینی. بودم شده قشنگ خیلییییییییییی خیلی خیلی

 کار مشکی ی سایه روش که اکلیلی آجری ی سایه یک و بود گذاشته برام مصموعی مژه. بود شده باحال خیلی بود برداشته پهن هشت

 رو همه موهامو و بود زده هم اجری ی رژگونه و بود کرده برابر چند لبامو که اجری لب خط و صورتی_آجری رژ و بود شده

 که بود ساتن جنس از لباسمم.بودم شده قشنگ خیلی. بود زده گل یک سرم چپ طرف و بود کرده فر و سرم راست سمت بود ریخته

 شییییک اما ساده لباسمون. بود دکلته و میخورد ساتن جنس از پهن بند کمر یک باریکم احساسات ابراز و داشت بززززررگ پف ی

بودم شده محشر. بود  

نمیشد باورمون اصن. رسید زمین به فکشون من دیدن با اوناهم و موند باز دهنم دوتا اون دیدن با. بیرون رفتم و کنار زدم رو پرده  

ندیدین؟؟؟ پرده اونور زشت دختر ی خانوم-رادا  

- شدیییی خوشگل خیلی دیوونه.. گمشووووو  

بوقم اینجا منم-میشا  

- هستی نشدنی وصف اصن که تو  

گفت سریع ولی کرد تعجب ما دیدن از اول تو اومد دختره ی. خنده از کردیم غش که اومد عشوه ی  

- اومدن دومادا برین باید کنین سرتون شنالتونو بیاین لدفا  

بوووود دیدنی ما دیدن ی لحظه وااااای .  

باشه-رادا  

.  پوشیدیم و داشت پشم عااالمه ی احساسات ابراز و میشد کاری سنگ احساسات ابراز و بود مانتو حالت به که شنالمون سمت رفتیم

 چشاشون تو تحسین برق بعد و کردن تعجب اول ما دیدن با. بودن شده قشنگ خیلی بودن اماده حاظر مامانامون. اتاق از بیرون رفتیم

گفت و اومد اتنا میخندیدیم خواسته خدا از تاهم سه ما وااااو. گفتن باهم و شد دیده  

- منتظره فیلمبردار که برین بیاین خانوما  

 چشم-

 هم خوووووششششتتتیییپ اقا تا سه و بود در جلو شده کاری گل قرمز بنز تا سه. سرمون پشت ماماناهم و بیرون رفتیم باهم تامون سه

 کت یک و بود داده باال موهاشو. بود شده گیر نفس بود شده جیگر خییییلللیییی من رایان. واستاد قلبم دقه ی. بودن داده تکیه ماشینا به

 ی صحنه خیییلی. بودن همینطوری هم دیگه دوتای اون. بود پوشیده بود مشکی پاپیونش دور و استین سر و ها لبه که سفید شلوار و

 اومدن همزمان تاشون سه. خخخخ. شیم خوشگل اینقدر نداشتن انتظار اصن. خوردن جا بدجو افتاد ما به که نگاشون. بودن قشنگی

 باز رو ماشین در و ماشین سمت رفتیم و دستموگرفت رایان. بوسیدن رو پیشونیمون و بهمون دادن رو سفید رز گالی دسته و ما سمت

 بود لهراسبی علی از میشی که تنها اهنگ. اورد رو اهنگ رایان. افتادیم راه باهم همزمان. شد شوار رایان بعدشم و شدم سوار و کرد

 دستمو رایان. بودیم باحال خیلی. میکردن نگامون شگفتی با و میداد تکون دست میدید ماشینو سه ما هرکی. کرد زیاد ته تا صداشو.

دادم جوابشو لبخند یک با منم که زد بهم لبخند ی که کردم نگاه بهش کرد وارد بهش فشار یک و دنده رو گذاشت و گرفت  . 

داااااااااااارررررررمممممم دوووووست سونیاااااااا-رایان  

 یهاتل تو رفتیم. شدیم پیاده و کردیم پارک ماشینارو رسیدیم که اتلیه به. دیگه بودیم شاد. میخندیدم من و دارم دوست میگفت بلند فقط اون

 هرکسی بعدشم و گرفت جمعی عکس چندین. هستیم مدلی این که نفراییم اولین که میگفت و بود کرده تعجب خیلی. بود میشا دوست که

 گرفتن عکس به کرد شروع اونم و گفتیم رو اومد خوشمون که اونایی و داد نشونمون مدل چند. میگرفتیم عکسارو و اتاق یک تو رفت

هستن ما منتظر بدبختا اون دیدم که اتاق از بیرون رفتیم بود6 ساعت شد تموم کارمون که اتلیه تو.  . 
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مردم خدا وای-میشا  . 

- اولشه هنوز  

ندارم جون دیگه وااااااای-رادا  

نیست خبری استراحت از امشب چون بگیری جون کن سعی-سپند  

خنده زیر زدیم ما و سپند پهلو تو زد مشت یک و شددددد قرمز رادا  

شد دیر که بریم. هرهرهر-رادا  

 مردم.. شدیم پیاده ماشینا از و باغ به رسیدیم ساعت یک بعد. باغ سمت افتادیم راه و شدیم ماشینا سوار و بیرون رفتیم اتلیه از خنده با

 با همه عشقامون دست تو دست. شدیم باغ وارد و بوسیدن رو پیشونیمون و اومدن باباهامون. میکردن تعجب خیلیییی دیدنمون از

گفتن تبریک اومدن یکی یکی و نشستیم صندلیامون رو. میکردن نگامون تحسین  . 

- معرفت بی خانوم سالم  

 احوالپرسی و سالم بقیه با داشت هم ارش.  چلوندمش کلیییی و سوگی بغل پریدم خوشحالی با بودن سوگی و ارش. صدا سمت برگشتم

گفت سوگی شدیم جدا که هم از. بود گرفته بغلم محکممم سوگی. میکرد  

- نمیزنی زنگ ی چرا نامرد  

- خدا ب نداشتم خاروندن سر وقت هفته این نمیزنی؟؟بعدشم زنگ تو چرا میزنگم من همیشه  

گفت خاله. میدونم-سوگی  

خاله دختر نمیگیری تحویل-ارش  

کردیم باهم گرررم احوالپرسی سالم و دادم دست باهاش. بود شده تر خوشتیپ همیشه از. انداختم ارش به نگاه ی  

 خوبی؟؟-

چطوری؟ تو. مرسی-ارش  

 عاااالی-

باشم عالی من نباشی عالی تو-ارش  

 سالم-

بغلش تو پریدم. دیدم سحرو که صدا سمت برگشتم  

- گلمممممم داداش زن سالاااااااااااااام  

گلمممم شوهر خواهر سالااااام-سحر  

میچلوندمش محکمممم  

- کردی خفه زنمو دختره هوی  

کردم ول رو سحر سینا صدای با  

- خودمه رفیق دارم دوس ایششش  

میکردن نگاه ما بازیای اوسکول به خنده با هم ها بچه  
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- بوووود شده ذره ی براتوت دلم ها بچه وای  

بود معلوم زدنات زنگ از اره-ارش  

- شترررریییی کینه ایییششش  

ها داشت گله ازت نااااامزدمم. راستی-ارش  

 جااااااان؟؟؟؟نامزدتتتتتت؟؟؟؟-

نامزدمننن خانوم سوگی. بعلههههه-ارش  

- سووووگی؟؟؟؟ اره  

بگم کردم فراموش بود شلوغ سرم ببخشید. خب-سوگی  

- سگ توله عنی خیلی  

سادات جد یا-امیر  

 تا رفتن ارش سینا و سحر و سوگی و شدیم ساکت.....  و عمو و خاله ی خانواده اومدن با. میخندید هم امیر. خنده زیر زدیم هممون

 یک جی دی. بود رقصیدن نوبت گفتن تبریک همه وقتی.. کردن پاره تیکه تعارف و گویی خوشامد به کردیم شروع ماهم و بیان بقیه

 مواجه سوتشون و دست و جیغ با و دادیم مردم تحویل دییییدنی ص*ق**ر یک و وسط ریختیم و گذاشت عاشقونه ملسسسس اهنگ

نشستیم رفتیم خوووشحال و شدیم  ....... 

 فیلمبردار خالصه. کنن اذیت میخان باز واااای. فیلمبردار و موندیم ما و رفتن شدن بلند همه و باغ تو بریم گفت شام واس و اومد یکی

 دیگه بسه خانوم اه-گفت رادا که کنیم خفش میخاستیم هممون اخراش دیگه دادن دستور به کرد شروووع و سرمون باال اومد یزید مثل

کردی خستمون  

ببخشید چشم-فیلمبردار  

 ی اماده و شدن ماشینا سوار رفتن دیگه مهموناهم. خوردیم غذامونو اسوده خیال با و کشیدیم راحت نفس یک ما و رفت فیلمبردار

 جیغا و اهنگا صدای و میکردیم بوق بوق. رفتییییم که برو د و شدیم ماشینا سوار رفتیم و کردیم جمع کم کم ماهم. شدن کشی عروس

 و ایستادیم بود اباد سعادت توی که جدیدمون ی خونه در دم اخرشم و میکشیدیم الیی و میگرفتیم سبقت هی ماشین سه. بود کننده کر

بود خیس دوتامون چشای کرد بغلم که سوگی. خداحافظی برای اومدن و شدن پیاده ماشینا از همه. شدیم پیاده  

میشه تنگ برات دلم گلم رفیق-سوگی  

- بیشتر من  

 االن واااای. بغلش تو کشید منو یهو که کنم خدافظی عادی باهاش خاستم کرد جدا من از رو سوگی ارش بود اومده در گریمون دیگه

زد پلک من به رو اروم که شد گرد چشام میکرد نگام لبخند با که انداختم رایان به ترس با نگاه ی. میشه جنی رایان  

میشه تنگ بازیامون دیوونه واس دلم خاله دختر- ارش  

فشردمش خودم به محکم و گرفت شدت گریم. داشت بغض صداش واااای  

- تر بیشتر من داداشی  

خاله دخی بشی خوشبخت-ارش  

 بغض با بابا اخر در و اومدن ترتیب به همه... و سحر و سینا بعد و کردیم گریه کلی و اومد مامان. کنار رفت سریع و داد فشارم ی

رایان دست تو گذاشت دستمو  

- باش مواظبش پسرم  
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شیش ما و رفتن همه گریه با خالااصه مواظبشم بیشتر چشمام از جان پدر چشم-رایان  . 

قشنگش بخش به رسیدیم خب-رایان  

 که پرسیدم رایان واستادیم؟؟از جا ی هممون ما چرا راستی. بود شیک خییییلللیییی ت اپارتمان سمت برگشتم و رفتم بهش غره چشم ی

 گفت

ما که چهارمم و امیر سوم و سپند دوم ی طبقه طبقس پنج اپارتمان این. ینی بود سوپرایز ی. هممون واس خوش خبر ی-رایان  . 

میکردن نگامون خنده با پسراهم و همدیگه بغل پریدیم تا سه ما و کشیدیم خوشحالی شدت از جیییغ ی و بود مونده باز هممون دهن  

دیگه بریم خوب-سپند  

مخت تو خاک ای گفت امیر و خنده زیر زدیم سپند ی عجله از  

کنیم ناراضی شب اولین همین هارو همسایه زشته دیگه بریم-رایان  

 و رادا اول و شدیم اسانسور سوار بود شیکی اپارتمان خیلی. پارکینگ تو اوردن ماشینارو پسراهم و اپارتمان تو رفتیم و کردیم قبول

 کفشی جا ی شد روشن چراغ ی راهرو تو ما شدن وارد با که بود تاریک راهرویه ی. شدیم پیاده ما بعدشم و امیر و میشا بعد و سپند

 چیک صدای یک با در بود کلید پرررر کنارش که مخصوص جای ی گذاشت انگشتشو و رفت رایان بود واحدمون در دم هم بزرگ

 پرده و گلبهی مبالی و گلبهی سفید فرشای. بود شده چیده قشنگی شکل به جهیزیم تمام. خونه تو رفتیم.  کالااااس با چه واااااو. شد باز

سفید های  

چطوره؟؟؟-رایان  

- محشرررررررررررررره اینجا رایان  

گفت و د*ی*س*و*ب گونمو که سمتش برگردوندم سرمو شد حلقه دورم رایان دستای  

- ؟؟؟ خواب اتاق تو بریم  

 اوهوم-

و خواب اتاق سمت افتادیم راه ... 

****************************** 

 میشا

 سفید بودم کرده انتخاب که فرشایی شدیم خونمون وارد. شدم خوشحال خیلی اپارتمانیم یک تو رادا و سونیا با که نمیشد باورم اصن

بود خوجمل خیلی قرمز مبال و سفید هاهم پرده. بود قرمز  

اومدی خوش خودت ی خونه به خانومم-امیر  

ید*س*و*ب چشمامو روی و گرفت دستامو دادم بهش نگامو و برگشتم  

جداکنه هم از مارو نمیتونه هم کس هیچ و چیز هیچ. خودمی مال دیگه-امیر  

 امیر-

- دلمممم جووووونه  

کن گوش خوب پس. قلبم نوزب به دنيا ندهز ونزب ۰۰ به نه.دارم دوستت بگم ميخوام -  

بیرون بپره داشت قصد و سینم قفسه به میکوبید وار دیووونه خودشو داشت که قلبم رو گذاشت و گرفتم سرشو  . 

کن گوش تو حاال پس-امیر  
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 ابراز دستامو(میکرد تولوپ و تاالپ) میزد بدجور میشکافت سینشو داشت من خدای وای قلبش رو گذاشت سرمو و کرد بغلم

اتاقمون سمت افتاد راه امیر و کردم حلقه احساسات  ... 

 رادا******************************

 خونه داشت اتاق سه. صورتی کرمی مبال و صورتی ها پرده و بود کرمی فرشا. بودم ایستاده عشقم و خووودم ی خونه. خونم وسط

بچه اتاق اینده در یا مهمان اتاق دیگه دوتای و خواب اتاق یکی.  

- همه؟؟؟ شبیه هامون خونه سپند  

همه شبیه ها خونه ی همه. اره-سپند  

 ی پنجه رو و کردم حلقه گردنش دو ودستامو سپند سمت برگشتم. نمیکرردم خستگی احساس خستگیم ی همه با داشتم خوبی حس خیلی

لباش رو اومد لبخند یک و بست چشماشو. دم*ی*س*و*ب مردونشو پیشونیه و شدم بلند پاهام  . 

- مرسی خیلی خیلی خیلی. مرسی سپند  

میخام رو رادمهر رادا نام ب خانومی ی فقط. نمیخام بدن بهم دنیارو من هیچیههههه تو برابر در چیزا این ی همه-سپند  . 

گفت که دادم تحویلش ناز با ی خنده ی  

رادا؟-سپند  

 جونم؟-

دارم؟؟؟؟ دوست چقدر میدونی-سپند  

- چقدر؟؟؟؟..نع  

دارم دوست خشکى به برسه نداره دوست ماهى که اندازه همون به -سپند  

فشردمش خودم به و کردم بغلش محکم  

- دارم؟؟؟ دوست چقدر من میدونی تو سپند  

شد مورم مور که کشید عمیق نفس ی موهامو تو کرد فرو سرشو  

خانومم،؟ چقدر-سپند  

گفتم موهاشو تو کردم فرو دستمو  

نهایت بی و اروم. لطیف. بخش. زندگی اندازه بی بارون های قطره مثل دارم دوست رو تو   

دختر تو میکنی دیوونم داری رادا-سپند  

 روم خودشم و تخت رو کرد پرتم و شدیم رو روبه سفیدم طالیی شاهنشاهی تخت با شدیم که وارد و اتاق سمت افتاد راه و گرفت بغلم

و زد خیمه  ....... 

****************************** 

 سونیا

 ابراز و کردم باز دورم از دستامو یواش. بود خواب هم رایان و بودم رایان بغل تو شدم بیدار خواب از زیاد گرمای احساس با

زیاد احساست  

- کوچولو خانوم بخیر صبحت  
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- بیداری؟؟ ععععع  

شدم بیدار-رایان  

- کردم بیدارت ببخشید  

سرت فدای-رایان  

کشوند درازم خودش کنار و کشید دستمو  

- بگیرم دوش برم بزار جان رایان  

عمرا-رایان  

- چراااااااا؟؟؟؟؟ عععععع  

 ر

- برررررمممم بزار. رااایییااااااننننن  

میریم باهم. نوچ-رایان  

 پووووووف-

کشیدم جیغ ی. حموم سمت افتاد راه بدو بدو و شد بلند یهو و  

- دیوونهههه پام پاشنه تو اوووومد قلبم بابا  

و وان تو نشست و کرد باز رو آب شیر و حموم تو پرید و میخندید .......)** 

 صووورتی رژ و نقره چشم خط یک و پوشیدم سفید شال و سفید شلوار یک با شدمو کاری منجوق سفید تونیک و کردم خشک موهامو

میکرد تنش سفیدشو تیشرت داشت که رایان سمت برگشتم و زدم هم  . 

- ؟؟؟؟ شدم خوب رایان  

کرد انالیزم و کرد ریز چشاشو چونشو رو گذاشت دستشو کرد نگام یکم و کرد تنش تیشرتشو  

بودی که هستی همونی نکرده فرقیت اممممم. بگمممممم میتونم زشتی همیشه تو که ازونجایی امممممم-رایان  

- کشتمتتتتتتتتتتتتتت رایااااااااااااان  

میخندید فقط اونم و میکردم تهدیدشم میچرخیدیم تخت دور که همونجور دنبالش افتادم و کشیدم جیغ ی  

- میفهمی نباشم کهمن هفته ی. ارههههههههه زشتم من که  

و تخت رو شدیم پرت جفتمون و بهش خوردم و واستاد جاش سر یهو  

منننن مادموووزل خوووشگلی خیییلی میبینم میکنم نگات که االن-رایان  

- شدی؟؟؟ رام اومد که رفتن اسم. بابا نه ععععع  

هاااا میشه دیر سپند و امیر خونه بریم باید که بدو چیزا این بیخیال اصن.. چیزه-رایان  

گونش چال واس رفت ضعف دلم که زدم جیگرراش ازون لبخند ی  

- نمیرم گونت چال خاطر به فقط.. پوووووف  

بشمممم باهم تو و گونم چال فدای من الهی-رایان  
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- شد دیر نریز زبون بابا خب  

 خخخخخخ. ها شده زن تازه ی خونه میرفتیم داشتیم و بود 5332 ساعت بیرون اتاق از رفتم و کردم مرتب خودمو و شدم بلند روش از

 زنگ و امیر و میشا واحد سمت رفتیم. اونجابودیم بعد ثانیه ی و زدم رو سوم ی طبقه و اسانسور تو رفتین و بیرون خونه از رفتیم.

شد نمایان در دم امیرعلی و شد باز در بعد دقیقه چند و زدم رو  

 سالم-

داداش سالم-رایان  

فرمودید رنجه قدم تو بفرمایین. سالم سالام-امیرعلی  

نوچ نوچ نوج. نشدی ادم و گرفتی زنم-رایان  

نشستیم کردن سالم بعد و ما طرف اومد بود اشپزخونه تو که میشا. شدیم خونه وارد کنار رفت خنده با  

خبرا؟؟؟ چه خوب-رایان  

خبر بی-امیر  

....... خودمون خونه اومدیم بعدشم و رادا و سپند خونه رفتیم بعدشم موندیمو اونجا یکم  

****************************** 

( رادا(  بعد سال هشت  

- اینجااااا بیاین سوییین سهند  

سپند بغل هم سوین منو بغل پرید سهند سپند منو سمت اومدن بدو بدو من ی ساله پنج پسر و و ساله سه دختر  

ندیدی؟؟؟ سیلوانارو جون دایی سوین- رایان  

بود یالسان با اتاخ تو سیلبانا دالی-گفت شیرینش ی گونه بچه زبون با سوین  

شه درست زبونش بده کفتر تخم بچت به سپند دایی عزیز مرسی-رایان  

بده خودت بچه به برو-گفتم بازوشو به زدم مشت ی  

وضعشهههه چه. دالی میگه رو دایی یالسان میگه یارسان به خوب. وااال-رایان  

بلدننن هامین و سیلوانا که نه-سپند  

بیاری کفتر تخم اونام واس بابا خوب-رایان  

 ویالی تو همه و میشد عید دیگه ساعت یک تا و بود فروردین1 امروز. سیلوانا دنبال باال ی طبقه اتاق تو رفت خنده با و گفت اینو

 و سینا هم االن و کردن ازدواج هم با هم ارش و سوگند و سینا و سحر ما ازدواج از بعد ماه پنج پیش سال هشت. بودیم رایان لواسون

 میشا. داشتن آریستا اسم به ناناااااس طالیی مو ی ساله یک دختر ی هم ارش و سوگی و بود سالش دو که رایبد اسم به پسر ی سحر

 بود باردار دوماهه االنم و داشت بود یارسان اسمش که داشت میرفت باال راست دیوار از که شیطوووووووون و شر پسر یک هم

ما سمت اومد بغلش یارسان و بود گردنش رو سیلوانا رایان که بودیم نشسته هم دور همه.  

بستهههه پشت از شیطونو دست که بچت این با بترررررکککککیییی امیررررر-رایان  

 بچه هاهم بچه تک و رایان بغل سیلوانا و بود سونیا بغل هامین. نشست و کرد بغلش و کرد جدا رایان از رو یارسان خنده با امیر

کرد ساکت رو همه میداد نشون رو رضا امام حرم داشت که تلویزیون صدای لحظه همون تو بودن وسطشون هاشون  

األبصار و القلوب   ُمقلّب   یا  
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ها چشم و ها قلب ی کننده دگرگون ای  

النَّهار و اللیل   ُمدبِّر   یا  

شبها و روزها ی کننده تنظیم و گرداننده ای  

ل   یا ول   ُمحوِّ األحوال و الح   

طبیعت و انسان حال ی دهنده تغییر ای  

ل الحال أحسن   إلى حال نا حوِّ  

فرما دگرگون حال بهترین به را ما حال  

- میگیم تبریک زمین ایران مردم تمامی به را139 سال آغاز  

 که کردم دعا و بوسیدم گلمو پسر و دختر ی گونه و گفتیم تبریک هم به و عید و شدیم بلند همه و رفت باال حرم ساز صدای بعد و

باشه خوشحال و شاد اینحوری جمعمون همییییشه  

 مامان دارم دوستت. میشه بیشتر تو به نسبت ثانیه هر عشقم که بدون بودی کنارم که سالی هشت این واسه مرسی. مرسی رادا-سپند

 کوچولو

 پایان

1393/11/57: آغاز  

1395/5/56:پایان  

15319:پایان ساعت   
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رمان دانلود مرجع دانلود نگاه  

 ساخته بایلمو افزار نرم قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و  


