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سارا اون باال رو کیان    - و نگاهش کردم . اروم تر که شدم گفتم:  بکنمت؟ بلند زدم زیر خنده  

نه به خدا؛    - دروغ میگی ! شونه ای باال انداختمو گفتم :    - سرم اورد . با تعجب جیغ زد و گفت:  

  - بهش نمیخورد ..چه ادم گوهیه! پوزخندی زدمو گفتم:  - دروغ کجا بود . با عصبانیت گفت:  

اره واال. با نیشخند    - کر کنی .     سارا پوزخندی زد و گفت:  الشی تر اون چیزیه که حتی ف 

دارم براش. به محبتش لبخندی زدم.    - انتقام؟ نیشخندی زد و جلو اومدو گفت:    - گفتم :  

رفتارش باهات چه شکلیه؟ ابرویی باال    - معلوم بود برام ناراحت شده. اخمی کرد و گفت:  

امروز دیدیش؟ سری تکون    - نگاهم کرد و گفت:  یعنی چی ؟ با کنجکاوی    - انداختم و گفتم:  

چیه    - خوب؟ با داد و عصبانیت گفتم:    - اوهوم! چشاشو ریز کرد و گفت:        - دادمو گفتم :  

امروز چطوری باهات رفتار کرد؟ شونه    -هی خوب خوب میکنی؛خو بنال دیگه! خندید و گفت:  

خب خوبه؛ هلیا    - کنی زد و گفت:  خوب بود ؛ خوش اخالق شده! بش   - ای باال انداختمو گفتم:  

  - تو نمیخواد مثل اون با ضربه جسمی جلو بری ؛ روحی داغونش کن! با تعجب گفتم:  

هن؟! چی میگی تو ؟    - عاشقش کن! بلند داد زدم گفتم:    - چجوری؟ نیشخندب زد و گفت:  

نخیر؛یکم سیاست داشته باش بدبخت ؛فقط    - کیان؟عشق؟ من؛غیره ممکن! خندید و گفت:  

  - چطوری اخه ک* خندید و گفت:    - اید رامش کنی...     پوزخندی زدمو گفتم: ص خل!  ب 

  - فک نکنم کامون بگیره ... با اخم گفت:    - غمت نباشه ؛ خودم اموزشت میدم. ناراحت گفتم:  

گوه نخور؛خودم پشتتم. شونه ای باال انداختمو چیزی نگفتم. عیب نداشت اگه کمکم میکرد.  

کی شروع کنیم؟ نگاهی به ساعتش    - مدم خیلی خوب بود.... بیحال گفتم:  بالخره داشتن یه ه 

نیم ساعت دیگه شیفتامون تمومه ؛زنگ بزن به مامانت بگو امشب میای    - انداخت و گفت:  

خونه ما. لبخندی زدم... مامان کاری نداشت... بهم اعتماد داشت و میزاشت پیش دوستام  
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م شد بعد از عوض کردن لباسامون از بیمارستان  شیفتامون که تمو   part115#بمونم!     

بیرون زدیم. به اصرار سارا من ماشینمو توی پارکینگ بیمارستان گذاشتمو با ماشین اون  

حله    - پایه مشروب که هستی ؟ خندیدمو گفتم:    - رفتیم. نگاهی بهم. انداخت و با خنده گفت:  

طعم بگیرم. نیشخندی زدمو پیاده  پس بپر بریم    - کنار یه هایپر مارکت پارک کرد و گفت:  

شدیم. هایپر بزرگی بود. کلی خوراکی, گرفتیم ... سه تا پالستیک شده بودن به سمت خونه  

رفتیم.     در پارکینگ و با ریموت باز کرد و ماشینو توی پارکینگ پارک کرد. خودش تنها  

من نمیداد . البته    زندگی میکرد. مستقل از خانوادش ... مامان هیچ وقت این اجازه رو به 

خودمم نمیخواستم . من به مامانم خیلی وابسته بودم . درو با کلید باز کرد و رفتیم داخل . با  

دیدن اوضاع خونه بلند زدم زیر خنده ... نابود بود . خیلی کثیف و نامرتب بود اتاقش . با خنده  

ال میده خوراکیارو  گمشو کثیفی ح   -خاک بر سر کثیفت ... بلند خندید و گفت:    - گفتم:  

سارا معلوم نیست اینجا تنهایی چه    - انداختم روی اپن و روی کاناپه ولو شدم با نیشخند گفتم:  

حدود دو ساعتی مشغول تمیز    part117# بمیر   - گوهایی میخوری ... خندید و گفت:      

داشت برق    کاری بودیم که بالخره تموم شد . لبخندی زدمو نگاهی به خونه انداختم . از تمیزی 

چه مرگته؟ با غرغر    - میزد . سارا نگاهی بهم انداخت و چشم غره ای رفت . خندیدمو گفتم:  

برو حموم یه دوش بگیر خستهگیت از بین میره .    - مردم از خستگی . با خنده گفتم:    - گفت:  

باشه . سارا رفت حموم . منم ظرف برداشتمو چیپس و پفکارو داخل    - سری تکون داد و گفت:  

رف خالی کردم .     همرو روی میز گذاشتم و شیشه ودکارو هم با پیکا گذاشتم روی میز .  ظ 

موهامو باز گذاشتم و روی مبل لم دادم . بعد از چند دقیقه سارا با تاپ و دامن سفید رنگ  

خوشگلی اومد . نگاهی به هیکلش انداختمو لبخندی زدم . خیلی خوش هیکل بود . نیشخندی  
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تو عمرم    - یز . خندیدمو چیزی نگفتم . روی مبل روبه رویم ولو شد و گفت:  ه   - زد و گفت:  

خاک بر سرت ؛ حداقل مستخدم بگیر .    - اینجارو اینقدر تمیز ندیده بودم . با خنده گفتم:  

خفه .     چشاشو خمار کرد و    - کثیفی خوبه ! با جیغ گفتم:    - چشم غره ای بهم زد و گفت:  

اول نسبت به کیان تصمیم بگیریم بعد بخوریم.    - زخندی زدمو گفتم:  بریز پیکارو .. پو   - گفت:  

  part118#من مست بشم بهتر نقشه میچینم! بلند خندیدمو چیزی نگفتم!    - خندید و گفت:  

پنج تا پیک من خوردمو هفتا هم سارا... حاال دیگه دوتایمون مست بودیم. حله حوله  

میخوام کو**ن کیان بزارم. بلند زدم زیر    - ت:  میخوردیمو الکی میخندیدیم. سارا با خنده گف 

کاری کنیم مادرش اسیر بشه.     چشمکی زدمو    - خنده و بهش خیره شدم با خنده گفت:  

ببین هلی بهش رو نده ولی حسابی براش دلبری کن... برو. توی    - حله. با خنده گفت:    - گفتم:  

که خوشگلی ؛ ناموسا حله.  توعم    -حله. با چشمای خمار گفت:    - کارش! خندیدمو گفتم:  

زهر مار پفک برداشتمو دونه دونه گذاشتم دهنم.    - بالشتک مبلو به سمتش انداختمو گفتم:  

خیلی حال میداد. مستیم عالمی داشت. یه پیک دبگه خوردم سارا که پیک پیک مبرفت باال.  

  عالمی داشت براش خودش پاشد موزیک و زد تا اخر صداشو مشغول رقصیدن شد. خندم 

گرفته بود.     خیلی دختر باحالی بود. بودن باهاش خیلی خوش میگذشت. یکی از بهترین  

با حس مشغول رقصیدن شد . ابرویی باال انداختم .    part119#دوستام بود. پایه و باحال.  

خیلی خوش هیکل بود المصب. خوشگلم میرقصید . چشمکی زد و به سمتم اومد . مجبورم  

ش قر بدم . با حس مشغول رقصیدن شدیم . خیلی حال میداد . سارا  کرد برم وسطو مثل خود 

 از خودش ادا در میاورد و باعث میشد خندم بگیره . قر میدادیم و از ته دل میخندیدیم سارا به 
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