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 نایسل االیخوبه محکمتر بزن. تی:لفت رااستاد

 لحظه برگشتم همزمان مشتمم زدم هی

 نیافتاد زم دیمهش

 سرد نکن ادیتو ز نایفقط سل نیسرد کن دیامروز بسه بر یبود.برا ی:عالاستاد

 گرفتم بلندش کردم دیمهش دسته

 اگه محکم زدم دی؟؟ببخشی:خوبمن

 میسرد کن میبر قیرف ی:نه بابا خسته نباشدیمهش

کالس تموم  یبود من کمربندم سبز بود مال اون قهوه ا شتریبوکس از من ب کیدوکمربند تو ک یکی دیمهش
 لباسامو عوض کردم عیشد سر

 بروبچ دی:خسته نباشمن

 نای:سلاستاد

 :جانم استادمن

 ؟یبدنساز یری:االن ماستاد

 میایباهم م نینگ شیپ رمی:اول ممن

 ومد؟؟یامروز ن حانهیچرا ر یراست نیایب عیسر ی:اوکاستاد

 ادیروم یام داد که بدنساز ی:خواب مونده پمن

و  طونیش اریبس یبوکس کارم. بچه ا کیسالمه و ک20پور هستم  یناپناهیکنم من سل یخودمو معرف دیبزار
 . یبله په چ یباحال هستم خوشگلو خولدن

 براش دست تکون دادم اومد سمتم کردیم یسرعت تیداشت اسک نیبسکتبال نگ نیتو زم نییپا رفتم

 :جونمنینگ

 یبدنساز می:اگه کالست تموم شد برمن

 ارمیدر م تاموی:اره االن اسکنینگ

 .یبدنساز میرفت نی.با نگکنهیچند سال مثل من تو رشتش کار م هیباز حرفه ا تیاسک نینگ

 باهم نی:پس کات کردمن

 فوضول شده بود ادیز گهی:اره دنینگ
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 زد به کمرم یکیکه  کردمیدستکش مخصوصمو دستم م داشتم

 ؟ نیمن چطور ی:سالم عخشاحانهیر

 ؟یمن ،خوفم توخوف یخوابالو المی:سمن

 :آلهحانهیر

 المی:سنینگ

 ؟ی:خوفحانهیر

 ی:عالنینگ

 حداقل امروز حرکاتتو بزن یدیلباستو عوض کن کالس که نرس عی:سرمن

 یهان تیو ی:اوکحانهیر

از ترم زبان تا االن کال بچه  میگفت پنج سال باهم دوست شهیم بایمنن تقر یمیقد یاز دوستا نیو نگ حانهیر
 .استاد شیپ میهمشون هم سن منن رفت کیفابر قیرف میتو کالس زبان اشنا شدم االن هم شد پمونویاک یها

 :سالم گوسالهاستاد

 استاد جونم المی:سحانهیر

 افتاد؟ یکشیخواب موندن رو دورش خط قرمز م گهیدفعه د حانهیر دیبزن دیامروزتون،بر ینایتمر نیا ای:باستاد

 به چشم اوستا جونم ی:احانهیر

 دمیمحرف نیو نگ حانهیهم با ر یهمونجور زدمیم حرکتمو

 هنوز نزدن یکنکور یجوابا گمی:محانهیر

 بزنن گهیتا دوسه روز د دیبا گهید ی:نه ولنینگ

 میافتیدانشگاه ب هی:خدا کنه هممون توحانهیر

 میباش دواریام دینبا ادیمورد ز نی:در امن

 . پارک میبعد باشگاه بر نیای:بحانهیر

 ی:اوکنینگ منو

اخه  میشد حانهیر نیوسوار ماش میلباسامونو عوض کرد عیسر میکرد یاز استاد خداحافظ میکه زد حرکاتو
 میاومد ادهیپ نیمنو نگ نیهم یبرا وردمین نیامروز ماش

 .خط چشم بودو رژ شممیارا یو شال مشک یمانتو جلوباز کتون هیکه من زده بودم  یپیت
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 !!!خوام برم. واال یورزش کنم فشن شو که نم میریبکنم دارم م یچ یاصال برا کنمیانچنان نم شیارا

 .بود یمب دیزنگ می.که گوش میبود حانهیراه خونه ر تو

 ی:جانم مبمن

 جونم ترو خدا به دادم برس ی:الو سالم سلنایمب

 شدهی:چمن

 .پدرمو دراورده لدایشدم  داریب ی:از وقتنایمب

 سمیکلده عس کالتیچ ی:اخمن

 ؟یدیالمصبتو جواب نم یچرا اون گوش گهیم زنهیغر م ی:هنایمب

 بده بهش رویحاال گوش برمیباخودم نم رشیپذ دمیم مویباشگاه ام گوش ی:وقتمن

 ه؟ی:کحانهیر

 لدای:من

 :بزارو بلندگونینگ

 :الولدای

 تا باهم:سالمم ماسه

 شماها؟؟ نیهست یسالم معلوم هست کدوم جهنم کی:عللدای

 منن شی:پحانهیر

 ن؟یی:کجالدای

 .حانهیخونه ر میریم می:دارنینگ

 زود نیایب دیگمش دمیهم زنگ سهیپاتوق به صبا و نرگس و نف نیایدور بزن ب حانهیر یاضاف ی:غلطالدای

 کرد قطع

 :وانینگ

 :خله به خدا خلهمن

 :خله نامبر وانحانهیر

 سه،یحانه،نرگس،صبا،نفین،ریما عبارتند:خودم،نگ پیاک یبچه ها)

 (لداینا،یمب
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 .رو دور زد رفت سمت پاتوق ریمس حانهیر

 داره؟؟ کارمونی:به نظرتون چنینگ

 هیواقعا خبر ایرفه بح دشیدرمورد رل جد خوادیم ای:حانهیر

 بابا یا

 هی لدایونه  زنهیحرف م نایو نه مب خوردمیبودکه م ییچا نیدوم نیپاتوق ا میساعته اومد هی مایشد یگرفتار چه
 دفعه صبا گفت

 چه خبره؟ نمیبنال ب میکرد ییساعت معدمونو پر چا هی لدای:صبا

 انه؟؟ی ینالیرو خوردم م یزهرمار نیا نقدری:اه اه حالم بهم خورد انینگ

 دی:خفه شلدای

منم به شخصه بدنمم  میهممون خسته ا گهیخوب بگو د یبگ یزیچیکه  نجایا یمارو از باشگاه کشوند لدای:من
 کوفته اس هم اعصاب ندارم

 یها رو کالفه کرد چارهیبگو ب لدای:بابا نایمب

 :به جهنملدای

 :اه اهنرگس

 :زهرمارلدای

 انه؟ی یگی:زهرمارو کوفت مسهیینف

 هیسرکار میبر نیجمع کن نینگ ناوی: سلحانهیر

 نمیسرجاتون ب دیبتمرگ خودی:بلدای

 مارو؟ یوجدانا سرکار گذاشت لدای:نرگس

 رمی:نخلدای

 گهی: اگه نه بگو دصبا

 دیکنی:خب حاال که اصرار ملدای

 .کرد سیرفتم براش که فک کنم خودشو خ یچشم غره وحشتاک چنان

 گمیاالن م گهی:اه نکن دلدای

 ابراز عالقه کرده نایمهران به مب نکهی: خبر اول الدای



 

 
6 

 شده؟؟؟ی:چنایدوور رو به مب لیباهم مثل بچه فام همه

 (ومدیازش خوشش م ییجورا هی ناهمیسال ازش بزرگ تر بود. مب4بودکه  نایمب یالیاز فام یکیمهران )

 یلیازش خوشش اومده خ دهیرو د سهیخونده عکس نف یاداشم بودکه مهندسدوست د نکهی:خبر دوم الدای
 دوست شه سهیبا نف خوادیرو بدم بهش م سهیاصرار داره شماره نفس

 باهم :هان؟؟؟؟ همه

 کرده یپسرش آرسام خواستگار یخالم از صبا خوشش اومده صبارو برا نکهی:خبر سوم الدای

 ؟؟؟؟یباهم:چ همه

 اورد باال نکه،دستشوی:خبر چهارم الدای

 میبر رانیاز ا مویزود ازدواج کن یلیعشقم نامزد شدم.قرار خ ریبا ام شبید من

 چطور ممکنه میواقعا هممون مونده بود گهید

 چجور دادن خبره اخه نیها خشکشون زده ا چارهیب لدای:نایمب

 بگو بگو گفتنیم ی:به درک خودشون هلدای

 کرده؟؟؟ یآرسام خواستگار یخالت منو برا ی:گفتصبا

ازت خوشش اومده که نگو ارسامم که  نقدریخونه ما ا یومدیکه م یمدت نی:آله نانازم خاله سانازم تو الدای
 خوشحال شد یلیحرفو زده خ نیمامانت ا دیشن یوقت

 نای:مبصبا

 :جانمنایمب

 تو شوکم اریاب قند برام ب هی:صبا

 ؟؟ی:تو که شمارمو به دوست داداشت نداد سهینف

 یو باکماالت وضعشم عال یخوب نیپسر به ا یجواب نه بد اینکن تیخر ی:نه هنوز وللدای

 ؟ی:االن تو نامزد دارنرگس

 .رفتم خونه بخت گهی:بله دلدای

 ؟؟یالتت،چی:پس تحصحانهیر

اونجا، ادامه  میازدواج که رفت,ست بعد ایترالکارش اس ریشوهر مهم تره چون ام یچنده هان لویک التی:تحصلدای
 .ایاسترال میبر انیباما ب رنیخودشو مهرانو زودتر بگ یقرار نامزد نایمامانش ناهمی.مبدمیم

 د؟؟یریم یتو و مب یعنی ی:وامن
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 میزنیبهتون سرم یول شتونیپ میستین گهی:اوهوم دیمب

 :چه بدنرگس

 بگم یزیچ هی دی:بچه ها منم باسهینف

 چته؟ گهی:تودنینگ

 میریم رانیاز ا می:ماهم دارهیینف

 ؟ی:چحانهیر

 میبا بابام بر می: کار بابام انتقال داده شدکانادا ماهم مجبورسهینف

 کنهی:ا،دوست داداشم کانادا کار ملدای

 الستیواو گهیکه د یتو هم بر ی:وانرگس

 گرهیم میداره گر گهی:اه اه بسه دیصباعصب

 .اطیشد رفت تو ح بلند

 .شهیاز اون مکان خارج م شهیم یاز حد عصب ادیز ایبغض  ینجوریعادتشه هروقت ا کال

به  نیواقعا ناراحت بودم که از ا گهیازدواج بچه هاخوشحال بودم از طرفه د یبرا یطرف هیفکر رفته بودم از  تو
باهم بودن  یکه برا یدیم تمام ام.درمورد دانشگاهرهیهم داره م سهیمخصوصا که نف نمشونیبیبعدکم م

 .برام واقعا سخت بود فشار نهمهیرفت. بلند شدم رفتم تو تراس تحمل ا نیبه سرعت باد ازب میداشت

باز شدن در اومد و بعدشم  یارامش به مغزم دادم.که صدا یاجازه کم دمیکش یقیخنک بود نفس عم هوا
 نینگ

 ؟ یاج شهیم ی:حاال چنینگ

باما و به  کنهیصبا که رشتش فرق م رنیم نجایسه تا از بچه ها که دارن از ا دونمیواقعا نم گهید دونمی:نممن
 ینداره که صبا جواب منف یلیدل یخواستگار تیو ارسامم دوس داره با وضع یدانشگاه ن هیباما تو  ادیاحتمال ز
 و نرگس والسالم حانهیتو ر مونمویمن م طفق رونیب رنیم پیچهار تا از بچه ها دارن از اک جهیبده.درنت

 ینطوریبده که ا یلی:خنینگ

 کنهیمغزم کار نم گهی:دمن

 به نرده تراس زد یدستشو عصب حانهیهم اومدن تو.ر حانهیور نرگس

 م؟؟یازهم جدا ش نکهیا نیبشه ا دیسال باهم بودن باهم شاد بودن چرا اخرش با نهمهی:احانهیر

 هرگز شهیتموم نم نمویدوست یول میشی:درسته جدا منرگس
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 دیبا ییقرار چه اتفاق ها ندهیتو ا یتازه اولشه معلوم ن یاخرش ن نیا دیبدون نمیا یول شهی:معلومه که نمنینگ
 میپشت سر بزار

جور  هی نی.اافتهیهمه اتفاق برامون ب نیدفعه ا هی کردیفکرشم نم چوقتیخبر نداره ه ندهیاز ا یشکیدرسته ه-
 >دیاماده باش شهیداره شروع م<دهینشونس که داره بهمون هشدار م

 یهمون امتحان میدار شیامتحان در پ هیموقع ورود ما به دانشگاست فک کنم  ی:به نظرم زمان شروع بازنینگ
 یهمچ یبرا تیزندگ یخودت، برا یبرا یچن مرده حالج دهیکه نشون م

 میان اماده شامتح نیپاس کردن ا یبرا دی:اره بامن

 سراغت میایزود م ی:امتحان منتظر باش که ما به زودنینگ

 ی:به زودمن

 شهیهم روبه پنجره هم سهیبود نف یهم عصب لدای کردیم هیداشت گر نایمب میاز تراس به سالن برگشت یوقت
 .حواسشو پرت کنه صبا هم سرشو تو دستاش گرفته بود کمی یزیچ هیبا نگاه کردن به  کردیم یسع

 :بچه هاحانهیر

 جلب شد حانهیشون به ر توجه

 .وقت نشه گهید دیشب بسازم شا نیشبه باهم بودن رو بهتر نیامشبو که اخر دیای:بحانیر

نداشتن که ما شبو  یمشکل نیهم یبرا دونستنیاونا قبل ما ماجرا رو م نکهیمثل ا میشب به مامانا زنگ زد اون
 .میبمون

 .گهید یزایچ یوکل میدراورد یخل باز مایقد ادیبه  میدید لمیف میغذا خورد میکرد یشب رو باز کل

 میتونستیم کاریچ یسخته ول یلیبغضمون گرفته بود سخته خ میکردیم یخداحفظ میداشت یروز بعد وقت صبح
 . رسوندبا نرگس رفت نویمنو نگ حانهیاومده.ر شیبود که پ یاتفاق میبکن

 یتو گروه چهارنفر شبیاسترس تمام وحودمونو گرفته بود.د میلبتاب بود یپاتوق پا یصبح اون روز همگ فردا
جواب اومد از  یوقت میکدامونو وارد کرد یکی یکی.زنیکنکور رو م یگفت فردا جوابا حانهیر میکه زده بود

 .دمیبلند کش غیج هی یخوشحال

 یگفت مثل دانشگاها شهیدانشگاه معروف و سطح باال م هی میهممون تو شمال دانشگاه قبول شد درسته
 تهران

 :هورانرگس

 :حاال قرش بدهحانهیر

 شه؟یم ی:حاال چنینگ

 !!!شمال یبه سو شی:پمن
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ارسام  بود که یبود دانشگاه نیدانشگاه تو تهران قبول شد جالب ا هیصبا تو  میکه حدس زده بود همونطور
 دادیتوش درس هم م

 نوشته بود تیاون سا یتو

 >دیادرس مراجعه کن نیرزرو اتاق خوابگاه به ا یبرا<

 ی.تا بعد ظهر اونجا بودم وقت رهیبگ رهیم حانهیر یو هماهنگ کردم اونم گف بعد جلسش با بابا دمیبابا زنگ به
 دمیخواب دیخسته بودم تا سرم به بالش رس نقدریبرگشتم ا

 .اتفاق افتاد یسمت شمال،تو اون هفته کل میقرار بود بر جمعه

کرده  رییجا خوردم واقعا تغ دمیرو د ریام یبود وجدانا وقت لدای یصبا نامزد کردند سه شنبه هم عروس ناویمب
دوست شد باهم درمورد  سهیناصر با نف لدای.دوست داداش دیتو چشماش د لدارویعشق به  شدیبود کامال م

 میترکوند یبود حساب یشب خوب یلیرفتنشون هماهنگ کردن کال خ کانادا

دوسته  ریخ یگفت دعا شهیکه م یزی. تنها چمیتو فرود گاه بدرقه کرد سهیو نف لدایو  سهیشنبه نف پنج
 .خوشبخت و خوشحال باشن شونیتو زندگ شاللهیا

برگشتم با کمک مامان  کهیمدارک.زمان یسر هیو دنبال  دیسفرمون خر یسراغ کارا میاز رفتن اونا مارفت بعد
 .لیشروع کردم به اماده کردن وسا

 .گذاشتم اون لباستم بده بزارم نمیا نی:ببمامان

 ای:بمن

 :من برم سراغ شاممامان

 :باشه دستت درد نکنهمن

 کردمیم یخال مویفلش ،لبتاب و گوش داشتم

 خواستمیم یالخ یدانشگاه جا  یکارا یحذف کردم چون برا زارویچ یلیخ

 من بابا و مامانه یالیما انبار فا وتریکامپ نینداشت نگه دارما یدارم پس لزوم وتریتو کامپ زرویهمه چ یکپ گهید

 رو جدا کردم که بابا اومد تو cd تا چن

 تو؟؟ یکنیچه م رهیم شی:چطور پبابا

 کنم یم یخال نارویا یچی:همن

 یحواست باشه گم نکن یکه خواست ییزایچ نمیا ای:ببابا

 کارت هم توشون هست؟ ی:ملسمن

 ؟؟یتو بازم چک کن چه قدر کار دار یهست ول ی:اره همچبابا
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نمونده  یزیزنگ بزنم اگه چ هیتو کولم وبه بچه ها هم  یها لهیوس مونهیتموم شده اس داره فقط م گهی:دمن
 برم پاتوق نیبزارم تو ماش الرویوسا

 میشام بخور میبر ایاالن ب یکنیم ی:خوب کاربابا

 می:بلمن

 مامانمم یجون کتلت من عاشق کتلت ها اخ

 :حملهمن

 کممینوشابه هم روش دستممو گذاشتم رو ش هیولع خوردم همشو و  با

 شدم ریس شی:اخمن

 ؟؟ی:مطمئنبابا

 :اوهوممن

 .شهیم ریداره د گهی:نوش جونت پاشو مادر برو کارتو درست کن دمامان

 یزنگ به برو بچ زدم همچ هی فمیفردامم اماده کردم گذاشتم تو ک یکولمم گذاشتم.لباسا لیفتم وسار  عیسر
 .زده بودم نیو بنز نیاماده بود ظهر ماش

 یجون هم خداحافظ یو دد یبا مام نیگذاشتم ماش لویبزک دوزک وسا چیبدون ه دمیلباس پوش عیسر
بود،بعد از  یبردم تو.لباسام راحت لویهمه اومده بودن وسا دمیرس یو روشن کردم رفتم پاتوق وقت نیکردم.ماش

 .میدیزخوابیچک کردن همه چ

 صبح7:45ساعت _وریشهر30

 میبر دی:بچه ها حاضرنینگ

 :ارهحانهیر

 نی.کوله رو دادم نگدیلرز میکه گوش بستمیکولمو م پیز داشتم

 امی:االن ممن

 >babaیریبرقرار تماس تصو<

 مبرقرار کرد تماسو

 ییبابا ی:سالم خوببابا

 یداشت یجون خوبم کار ی:سالم ددمن

 د؟؟یکنیحرکت م دیخوبم دار ی:مرسبابا
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 نیتو ماش میو گذاشت لی:اره وسامن

 جواب بدم باشه؟؟ رسمیمن شرکتم نم نینگ یزنگ به زن به خط بابا یخواست یزی:چبابا

 دی:باشه نگران نباشمن

 دیرسیزودتر م دیکه بهتون گفتم بر یری:از مسبابا

- َ  یچشم دَ د

 مواظب خودت باش دیبه سالمت موفق باش دی:بربابا

 سم فرستادم*و*ب هیچشم عخشم -

 یبا ی:بابابا

 یبابا-

 قطع کردم عیسر

 درو قفل کنم خوامیم ایب ییناکجای:سلنرگس

 :اومدممن

 اماده بود یبرداشتم همچ فمویک

 .میقفل کن بر عی:سرمن

 میداشت می.تو راه بوددهیهم سف حانهیمال ر یمشک یشاست هیمن  نیسوت نشستم پشت فرمون.ماش سه
 .دیاهنگ باحال گذاشته بود که به شخصه قر تو کمرم خشک هیهم  نی.نگ

بخرن هوا  یفروشگاه بزرگ هم بود بچه ها رفتن که بستن هی مینگه داشت نیپمپ بنز یساعت بعد جلو هی
در اورد چن تا  شویگوش نیبچه هااومدن نگ یوقت میزد نیبنز گهیذره د هی حانهیا اونموقع من وربود ت شیات

 .گرفت کال عادتمون بود یسلف

 دیسوار ش عی:سرحانهیر

انگار  زدیکه کات کرده بود باهام حرف م شیدوست پسرقبل ریاخ یدرباره مزاحمت ها نینگ میحرکت کرد دوباره
 ...نایو ا زنهیزنگ م یلیخ

 شاسکول اه االنم زنگ زده کهی:مرتنینگ

 :خب بالکش کنمن

 کنمشیاالن م یگی:راست منینگ

 نی:بکنش آفلمن
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 :ببند منحرفنینگ

 شمال-بعد  دوساعت

 .خوابگاه دختران)؟( میدر خوابگاه بود جلو

 ستایبدک ن یهمچ گمی:منینگ

 هیچی:بهتر از همن

 رنیبگ دیرفتن کل نیتو نرگس و نگ میرفت بامدارکمون

 هیاونجا  میبر یموافق ادیمسافرت حاالحاال نم رهیداره م کنهیم یزندگ نجایمن ا یاز دوستا یکی گمی:محانهیر
 نجایا هیجور

 شهیم یچ مینیبب دونمی:نممن

 تف به شانسمون یعنی: نینگ

 شده؟؟ی:چمن

 :اتاقاشون پرهنرگس

 ؟یچ یعنی:وا  حانهیر

 .که بهشون داده قبال گرفته شده یکه بابا ها ازش اتاق گرفتن خبر نداشته اتاق یاون مسئول نکهی:مثل انینگ

 م؟؟یکن کاری:حاال چنرگس

 حانستیبه من نگاه کرد تنها راهمون همون خونه دوست ر حانهیر

 :بزنگم بهش؟؟حانهیر

 تیوضع هیچجور نیبزنگ بب ستین ییچاره ا نکهی:مثل امن

 . ه ها گفتمبچ یرو برا هیقض

 ادرسشو گرفتم می:حله برحانهیر

بود  نیا شیتو اون خونه جالب میو داد ماهم رفت دیلیطرف ک میحرکت کرد حانهیدنبال به ر میشد سوار
 .بود ایساختمونه روبه رو در

 یی:جوون چه خونه انینگ

 بزرگه یلی:خحانهیر

 هی:عالمن



 

 
13 

 واقعا کوفتش شه woww:نرگس

بزرگه  یلیخ شیمهمانه اتاق اصل شیکیتا اتاق داره که  نجادویتو اتاق ا دیبزار لتونویوسا دیبر یخی:بحانهیر
چهارتا تخت  نیهم یبرا موندنیم نجایقبال با دوستاش شبا ا گفتیکه خودش م نجوریچهارتا تخت هم داره ا

 تو اتاق گذاشتن

 عابوده دست خوش واق یهرک نجایناموسا به نازم به شصت معمار ا ی:ولمن

 شکمم در اومده ی:من صدانینگ

 :منممن

 :من که اصال حال غذادرست کردن ندارمحانهیر

 :نرگس جوونممن

 کنمیخوب خر شدم خودم درست م لهی:خنرگس

 ماچت کنم هی ای:بمن

 . ماچ خوشمزه دادم بهش هیاورد جلو  لپشو

 ی:جوون چه ماچحانهیر

 لپتو اووم ماچ نمیجلو ب ایچشم حسود ب ی:بترکد هرچنرگس

 :جووننینگ

 :کوفت حسودامن

 بودم ییخوابلو کمی. میتخم مرغ خورد ینیزم بیس ناهار

 جونم ی:رحمن

 :جانمحانهیر

 الال میبر یای:ممن

 سمیتو برو بخواب عس تونمیفعال نم یول امیدوس دارم ب یلی:خحانهیر

 ادی:من الالم منینگ

 اندختم دور گردنش دستمو

 ادی:جوون خانومم خوابش ممن

 یی:اره آخانینگ
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 میالال کن میبر ای:بمن

 نیخودتونو توله سگا حالمو بهم زد نی:اه جمع کن نرگس

 چشم عشق مارو نداره نیملوسک ا میبر ای:بمن

 کال حسوده ییاخا دونمی:منینگ

 حسود عمته گوساله ی:هونرگس

 :من عمه ندارممم هاهاهانینگ

 دیالال تونو کن دیدگمشی: برحانهیر

 :چشم مامان بزرگنیمنونگ

 میداد یشو در اوردپرت کرد طرفمون که جاخال ییدمپا حانهیر

 عنترا دی:گمشحانهیر

و  میدیتمرگ نییپا نیسربازا هست دوطبقه از اونا بود منو نگ یتختا نیتو اتاق تختا حالت ا میکنان رفت خنده
 شدم هوشیب یاز شدت خستگ گهیو من د میدیحرف قهیچن دق

 حانهیر

 . دادمیثبت نام بچه هارو انجام م یکارا داشتم

 بده نوی:مدارک نگمن

 ای:بنرگس

 ؟؟یختی:عکسا رو تو کدوم فلش رمن

 اهی:تو اون سنرگس

 و رشته یمونده وارد کردن رتبه کنکور حاال

 حانهیر گمی:منرگس

 :جونم بگومن

 م؟؟یبخر دیبا یدانشگاه؟؟اصال چه کتاب میریم ی:کنرگس

 گمیلحظه االن م هی:من

 گرفتم نتیازش پر لیوسا دیخر ستیاومد ل خواستمیکه م یلیمیرو زدم باالخره ا enter تمومه دکمه گهید خب
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بود و سبک.مودم هم نرگس اورد.قربون خدا برم  دیاورده بودم مدلش جد نترمویمنم پر میلبتاب اورده بود دوتا
 .باالست یلیخ نجایا نترنتیسرعت ا

 دانشگاه میریهم م گهیدوروز د میخریفروشگاه و م نیبه ا میریفردا م لیوسا نمیا ای:بمن

 د؟؟یخر یبرا میرونیپس کال فردا ب میبر دیپس فردت با یعنی:ا،نرگس

 :ارهمن

 ی:اوکنرگس

 دمیچرخیدانشگاه م تیرفت اشپزخونه تا غذا سفارش بده منم تو سا نرگس

 《نینگ》

کنه خواستم  یاه پسره  دیلرز لمیشدم که موبا زیمخیبود تو جام ن کیکه باز کردم اتاق رو به تار چشمامو
 بود نایرو دستم اومد سل یجواب بدم که دست

 دمیمن جواب م یاج یخی:بنایسل

 :باشهمن

 :اق و جواب داداونور ات رفت

 دییالو بفرما_

 شما؟؟_

 ؟یک_

 ؟ هیک نینگ_

 خط و از مغازه گرفتم نیا ه؟منیچ لمیف_

 هوو صداتو برا من نبرباال_

 یکنیم دیبرو گمشو منو تهد_

 بخور یبخور یخوایم یهر گه_

 قطع کرد بعدشم

 اروم باش ناجانی:سلمن

 عنتر کهی:مرتنایسل

 :خخخمن



 

 
16 

 خطت استفاده کن یکیبه بعد از اون نی:از انایسل

 یهان ی:اوکمن

 تو سالن میرفت

 د؟؟ییاهل خونه کجا ی:اهانایسل

 > اشپزخونه<داد  با

 کی:علمن

 ی:هاحانهیر

 المی:سنرگس

 د؟؟یکنیم کاریها چ فهیصداشو کلفت کرد:ضع نایسل

 .بزغاله یخودت فهی:هوشأضعحانهیر

 م؟یکوفت کن میدار ینرگس چ نمیب دی:ببندمن

 دفعه زدن هیخونه رو  زنگ

 رمی:من برم غذارو بگنرگس

 اورده بود لمیف cd چن تا حانهیر ونیزیتلو یپا میبعد نشست مشیبود خورد تزایپ

 ؟؟یالو ترکون ای:ترسناک حانهیر

 :ترسناکمن

پاپ کرن دستش  کاسه هیمشمبا تنقالت و هیهم با  یهوا سرد بود سل کمیبالشتو و پتو اورد اخه  نرگس
 اومدنشست

 :شروع شدنایسل

 :ارهمن

 .میدیو همونجا خواب میبود چن تا عکس هم گرفت یتوپ لمیعجب ف یهم اومد بغل دستم ول حانهیر

 (ظهر14:30ساعت_فروشگاه)

 《نرگس》

 بردار نمی:امن

 :باشهنینگ
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 چن تا هم کتاب تست برداشتم هی

 مونده یزی:اقا چنایسل

 میبر گهینه د-

 .میکرد دیهم خر ریلوازم تحر میو رفت میکرد حساب

 ناهار یرستوران برا میو رفت میکرد دیتو فروشگاه خر یساعت هی تا

 هست ؟ یا گهید زهی:چگارسون

 :نه ممنونحانهیر

 گهید میگرفت زیهمه چ گمیم-

 :ارهنینگ

 نهیحال ورق زدن کتاب :چه قدر مطالبش سنگ نادریسل

 :اوهومحانهیر

 یدانشگاه ناسالمت میرفت ین رستانیدب گهید-

اومد طرفمون املت  تابهیما هیبا  نینگ میشد داریب یوقت میدیخونه خواب میو برگشت میکه اوردن خورد غذارو
 بود

 دمت گرم-

 ی:ملسنایسل

 میفردا رو انتخاب کرد یلباسا میکولمونو حاضر کرد دیها با ذوق کتابارو جلد کر یکالس اول نیا نیغذا ع بعد
 میدی.بعد هم خواب

 《نایسل》

 به حاضر شدن میو شروع کرد میصبحانه خورد عیسر میشد داریکه ب صبح

 شیارا یهمراه کم دیشلوار سف یمشک فیمانتو بلند و کفش و شال و ک هیبود  نیکه زدم ا یپیت

 کنمیحال م شتریب یمشک پیمن با ت کال

 !!!!!یمن از همه شون نانازتر بودم بله په چ یبچه هاچه خوشکل کرده بودن ول دمید ونریاز اتاق رفتم ب یوقت

 میراه افتاد میشد نیو سوار ماش شهیمثل هم میبروبچ چن تا عکس خوشمل گرفت با

 > ساعت بعد مین<
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 میشد ادهیو پ میپاک کرد نارویماش

 :چه بزرگهنینگ

 می:اره برمن

 میدیکالسارو پرس میرفت بابروبچ

 209کالس دی:طبقه باال برمسئول

 دختر وپسر درحال حرف زدن بودن یادیتعداد ز میکالس که شد وارد

 م؟؟ینی:کجا بشحانهیر

 بهتره مینیته بش میبر گمی:من منرگس

 میجلو تو حلق استاد گهی:راست منینگ

 میمونده به اخر نشست یکی فیبود ما ما رد یته خال یصندل هشتا

 روزگار ی:همن

 یمهربون کالس خوب یاقا هیبود و  کیزیاستاد ف زادهیمرد مسن به اسمه عل هیبعد استاد اومد  قهیدق چن
 میداشت

 کرد یاعصاب هممونو خط خط یمیخانم بد اخالق و کوتوله بود استاد ش هیدوممون هم  کالس

مورد  ادیبه نظر م ینبود ول یلمن که ما یبود برا پیجووون به قول بچه ها خوشت یاقا هیسوم هم  کالس
استاده وپزشک هم  نیجوون تر دمیکه شن ییمالپور بود تا اونجا الیپسند نرگس خانم واقع شده اسمش دان

 شده رانده طونیانگار،استغفرالله لعنت برش کردیبهش نگاه م یجور هیهست تو کالس نرگس 

 <گفتم خخ یچ>

رفت گفت من  حانهیر نیبلد بود با ماش یکه تموم شدتو نرگس چون رانندگ میسه تا کالس داشت گهید اره
 بچه عاشق شد رفت ی.اخ امیظهر م زنمیم یدور هی رمیم

 گمی:منینگ

 :هوممن

 :تابلو نبود نرگس از استاد مالپوره خوشش اومدهنینگ

 یگفت ی:آحانهیر

 بگم واال ی:چمن

 کردیداشت نگاش م عیضا یلی:اخه خنینگ
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 یاره ول:من

 جلوتو نگاه نای: سلحانهیر

 شپلق

 دمینفهم یزیچ گهیمحکم خورد که د نقدریسرم خورد به فرمون ا میبه جلو پرت شد هممون

 《نینگ》

 دستم یا ارمیدر م شویزد به ما پدر آب و اجداد یدستم کدوم احمق اخ

 در سمت راننده رو باز کردم نهیشدم رفتم طرف ماش ادهیپ نیماش از

 کردن یچجور رانندگ نیا شعوریب کهی:مرتمن

 شد و اومد روبروم ادهیپ پسره

 نییپا اری:هو چه خبرته صداتو بپسره

 یطلبکارم هست یداغون کرد نویماش ی:زدمن

 ترکوندن نویبوده زدن ماش یکدوم گور یباش خانوما حواسشون معلوم ن نجاروی:هه اپسره

 کهی:حرف دهنتو بفهم مرتمن

 فهیضع نییپا اریب :صداتوپسره

 هفت جدو اباداته فهی:ضعمن

 جوابمو بده که دوستش داد زد گفت خواستیم پسره

 پسره:کامران ول کن دوست

 گهیم یچ نی:اخه ببکامران

 ادیداره از سرش خون م ینجوریهم هوشهیب نایسل میبدبخت شد نی:نگحانهیر

 ؟؟یی:چمن

 داد یا حانهیشدن رفتم سمت ر ادهیپسرا پ همه

 خدا یجونم وا یاج نایسل نای:سلمن

 نمیمن با ماش مارستانیب مشیبرسون عیسر دیکارا با نیا یاز اون پسرا اومد کنارم گفت:برو کنار به جا یکی
 دیایشما با دوستام ب برمشیم

 خودشون نیبغل کرد برد گذاشت تو ماش نارویسل
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 ؟یریم مارستانیکدوم ب اری:سامکامران

 الیدان مارستانی:باریسام

 گفت و دور زد و رفت نویا

 میسوار شو بر نی: رادوکامران

 بده بهشون چوییسو نی: نگحانهیر

 کامران به خودم اومد یتو شوک بودم که با صدا نجوریمن هم یسوار شدن ول حانهیو ر نیرادو

 ؟یگفت ی:هان چمن

 بده چوییسو یکن یم ری:تو عالم هپروت سکامران

و با داد  یدی!! فهمیدیفهم شونمیمادرتو به عزات م ادیب میسر اج ییم بهش و گفتم:فقط بالداد چوییسو
 گفتم

 :سوار شوکامران

 ادیسرش ب ییبال خورمیخدا قسم م یگفت؛وا اریکه سام یمارستانیشدم و اونم روشن کرد رفت سمت ب سوار
 کشمیپسره کامرانو م نیخودم و ا

 :به نرگس زنگ بزنم؟حانهیر

 :بزنمن

 《نرگس》

خبر نداشت به جز  الیمنو دان هیاز قض چکسی.هکردمیپارک نشسته بودم داشتم به اتفاق صبح فک م تو
اسممو خوند چه قدر تعجب کرد  یکرده بود. بچه ها متوجه نشدن وقت رییچه قدر تغ دمشیسال د5نا؛بعدیسل
 م؟یزد.چرا اخه چرا دوباره اومد تو زندگقلبم تند تند  دنشیمن تازه فراموشش کرده بودم دوباره با د ی.وا

 بود حانهیر دیوزمان بودم که تلفنم زنگ نیفکر لعنت به زم تو

 جانم_

 ؟ییچ-

 بود سکته کنم کیکه زد نزد یحرف با

 مارستانیباشه باشه اروم باش کدوم ب-

 امیاالن م-

 .و سوار شدم و روشنش کردم دور زدم نیرفتم طرف ماش بدو
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 رشیشدم ورفتم پذ ادهیترمز زدم و پ مارستانیب یخدا خودت پشتش باش .جلو ای

 نجایدختر خانم اورده بودن ا هی شیپ قهیچن دق دی:خسته نباشمن

 :اسمشون؟؟رشیپذ مسئول

 پور یپناه نای:سلمن

 ششونهیدخترخانم اوردن که تصادف کرده بود االن بخش اورژانسن دکتر پ هی:آه بله رشیپذ مسئول

 اورژانس کجاست؟ دیبگ شهی:ممن

 راه رو سمت چپ ی:انتهارشیپذ مسئول

 :ممنونمن

 .بچه ها با سه پسر اونجا بودن.رفتم سمتشون دمیرس یوقت دمییبهتون بگم دو یعنی

 :سالم حاش چطوره؟من

 بدبخت می:بدبخت شدحانهیر

 . ومدهی:هنوز بهوش ننینگ

 مشیاز اون پسرا که گرفت یکی یبلند شد خواست بره بزنه توگوش نیدفعه نگ هی

 آشغال کنمینشه تکه تکه ات م داریاگه خواهرم ب کشمتیکثافط م کهیمرت زارمی:من تو رو زنده نمنینگ

 کردیداد و هوار م ینجوریهم

 اروم باش شهیم داریب نایبس کن سل نی:نگمن

رو سرهمتون خراب  نجاروینشه من سقف ا داریاروم باشم اگه ب یراروم باشم نه بهم بگو چجو ی:چجورنینگ
 کنم یم

 مارستانهیب نجایا نییپا دیاریصداتون و ب یوانی:چه خبرته خانم کدکتر

بگه ؛به خودم اومدم نگامو  یزینگاش بهم افتاد نتونست چ یبود وقت الیخودش بود.. شک نداشتم دان یصدا
 .نطوریاونم هم میدزد

. حال دوستتون خوبه االنم  دیهمتون اشتباه کرد دیبه خودتون مسلط باش یوانیخانم ک گهید دی:بس کنالیدان
 رهیبره داروهاشو بگ تونیکیدعوا کردن  یبرم بهش سر بزنم به جا خوامیم

 .رمیگیمن م دی:بدحانهیر

 بده شویامپولو بگو آلمان نینسخه فقط ا نی: االیدان

 :باشهحانهیر
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 امیمنم باهاتون م دیسی:وانیرادو

 《 حانهیر》

 امیمنم باهاتون م ,دیسی:وانیرادو

 نایجدا از ا یقربونت ول پیپسر خوشت هی رمیتو تقد یانداخت یزیخدا دستت درست عجب چ یاومد ا دنبالم
 میدیخودخواهن رس ایمغرور  یادیهمه پسرا ز

دارو  خواستمیم زیه یم بهم خورد پسره سالم کرد که حال یجور هیمسئولش مرد بود سالم کردم  داروخانه
 ارهیدرم یباز زیداره ه یادیپسره ز نیا رمیگیگفت:شما برو اونور من خودم دارو هارو م نیهارو بگم که رادو

دارو هارو  سهیهم داروهارو گرفت ک نیینه بابا خوشم اومد نسخه دادم و رفتم رادو یرتیگاد چه غ یما اوه
 گرفت سمتم

 .دیی:بفرمانیرادو

 شد نشیچه قدر هز دیبگ شهیفقط م دیدی:ممنون زحمت کشمن

 شمیناراحت م دی:اصال حرفشو نزننیرادو

 که شهینم ینطوری:اخه امن

 ریتصادف در نظر بگ یبرا یجور عذرخواه هیشما  نوی:انیرادو

بخورن از وقت شامم گذشته  یزیچ هیبخرم  یبچه ها خوراک یبرم برا خوامیاالن م,:باشه بازم ممنون فقطمن
 حتما گرسنن

 بوفه داره غذاهم توش هست هی نجایا می:باشه برنیرادو

 میدیبچه ها غذا خر یبرا میرفت باهم

 در اوردم دادم دستش گرفتم سمت کامران نویخودم و رادو جیساندو میبرگشت

 دیکشیم منزحمتشو

 :البته دستتون درد نکنهکامران

 ارف کرد بعد رفت طرف نرگس ،نرگس مال خودشو برداشتتع اریدوستش سام به

 نیرفت طرف نگ اوه

 مینشست یدوتا رفتن ماهم رو صندل اون

 خودت به دادمون برس ایخدا نایرفت تو اتاق سل الیدان

 《نینگ》
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 هوینتونستن بخورم که  یچینشسته بودم و زانوهاموبغل کرده بودم. گشنم شده بود از ظهر تا حاال ه نیزم رو
 طرفم دراز شد سرمو گرفتم باال کامران بود ییمشمبا

 ه؟یچ نی:امن

 بردار بخور جی:ساندوکامران

 ببرش خورمی:نممن

 حتما گشنته ینخورد یچیاز ظهر ه اریدرن ی:مسخره بازکامران

 یالزم نکرده نگران من باش خورمی:ممنون نممن

 ؟یخوری:نمکامران

 :نهمن

 ی:باشه خودت خواستکامران

 بروز ندادم یفالفل دهنم اب افتاد ول یییشو باز کرد وا جیکنارم ساندو نشست

 به خاطرش کوفتم بخورم تونمیغرور که نم نیاه تف بر ا دادمیداشتم کنترل مو ازدست م یذره خورد وا هی بعد

 خورهیداره با ولع م ینجوریهم کثافط

 نره نییاز گلوت پا شاللهیا

 رفت مامانن گشنمه جشیخدا نصف ساندو یا

 جلوم ظاهر شد یجیکه ساندو گرفتیم میواقعا داشت گر گهید

 رو بزار کنار غذاتو بخور یگشنته پس لوس باز دونمی:مکامران

 نگاه به اون هیو دوباره  جینگاه به ساندو هینگا بهش کردم و  هی

 گهیبخور د رینون المصبه بگ نیتو ا یکنیبه من نگاه م ی:رو صورت من که فالفل نزاشتن که دارکامران

نوشابه هم  هیو گرفتم شروع کردم به خوردن تا اخرش با ولع خوردم و  جیساندو یگیخاک عالم راست م اوا
 رو گذاشتم کنار یروش بطر

 شدم ریس شی:اخمن

 ؟؟ی:مطمئنکامران

 سمتش برگشتم

 :ارههمن
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 وانسیوا طرف د دنیدفعه شروع کرد به خند هی

 افشویق ی:واکامران

 ؟؟یخندیم ی:زهرمار به چمن

 گفت:خودتو نگاه کن دیخندیگرفت طرفم همونطور که م شویگوش

کم  نکهیا یخوده خدا چرا دماغم مثل دلقکا با سس قرمز شده ابروم رفت.برا اینگاه کردم  شیصفحه گوش به
 گهیسسه د هی شدهیگفتم:حاال مگه چ ارمین

 سمتم ری:صورتتو بگکامران

دوانگشتش دستمال گزاشته  هیال نیا کشنیو م رنیگیباباها هستن با دوانگشت دماغ بچه ها رو م نیا نیع
 .سس هم پاک کرد دیبود دماغمو گرفت و کش

 یشد زیکوچولو تم ای:بکامران

 ی:کوچولو خودتمن

 رزنایپ نیا نی:اوه اوه دوباره شروع نکن به غر غر کردن عکامران

 کنم؟ی:من غر غر ممن

 :نه په منکامران

 :پرومن

 :ارادتکامران

 :پووفمن

 《نایسل》

 دمیواضح شد کم کم فهم یوقت دیاطرافم سف نمیبب تونستمیکه باز کردم اولش تار بود فقط م چشمامو
 مارستانمیب

 ننه یییبه حالم وا دیریم یهم تو دستم درد سرم هم که ه سرم

 فتشیهمون استاده اس که نرگس مثال به چشمه ما ش نکهیا که دکتر اومد تو ا مردمیاز درد سرم م داشتم
 شده صاف نشستم

 :به به خانم شاگرد حاله شمادکتر

 :سالم استاد ممنونمن

 ؟؟ی:بهترالیدان
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 کشهیم ریسرم بدجور ت یول ستمی:بد نمن

 یکه درست استراحت کن شهینم جادیا یدرد تا موقع نیخب ا یول هیعی:طبالیدان

 :بله حق باشماستمن

 بپرسم ؟ تونمیسوال م هی:الیدان

 :حتمامن

 د؟یهست یمیگفت:چه قدر با دوستاتون صم دیکشیکه داشت سرمو از دستم م همونجور

 در حد خواهر چطور؟ ادیز یلی:خمن

شما  اگه کردیم دیداد و هوار راه انداخته بودوتهد نجایا نیهمچ یوانیاخه دوستتون خانم ک یدونی:مالیدان
 نایا دونمیونم زارهیزندمون نم دیایبهوش ن

 :جدا؟؟من

 دمیپرس نیهم ی:اره براالیدان

 فداش شم ی:الهمن

نه  ای رهیبه واکنش بدنت داره ممکنه خوابت بگ یجور مسکنه بستگ هی زنمیسرنگ و م نی:االن االیدان
 یهفته استراحت کن هی دیبا تینها سمینویهم م یگواه هی کنمی؟پانسمانم عوض م

 که زدگفتم سرنگو

 هفته؟؟ هی:اوههه استاد چه خبره من

 :کمه؟؟الیدان

 حله دیسیهست فقط فردا رو بنو ادمی:کم؟؟زمن

 شهی:نه نه نمالیدان

 شم یقو خورمیبابا استاد غذا خوب خوب م ی:امن

 :نوچالیدان

 قبول؟؟ کنمیخونه استراحت م مونمی:استاد،اگه حالم بد شد سه روز ممن

 !!شهیم یچ نمیفکر کردن گرفت ( بب یحالتا نیا نی:)خودشو عالیدان

 !!:استاد لطفامن

 خوب باشه لهی:خالیدان
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 االن برم تونمیم یسی:ممن

 سمینویم تویخوب استراحت کن من گواه یندارم باهات ول یکار گهی:دالیدان

 شمیم ادممنونیب دیاز بچه ها بگ یکیبه  شهیممنون م یلی:خمن

 .:اره حتماالیدان

 و کجاست؟ هیک میکه باهاش تصادف کرد یاون کس نجاهستشیسوال ا هی یول

 《نرگس》

 همه با اومدنش بلند شدن رونیاومد از اتاق ب الیکه دان کردمیو اون پسره نگاه م نیبه بحث کردن نگ داشتم

 شد؟؟ی:داداش چنیرادو

 یازین دمیکه ازش د یو شاد بودن یطنتیبا ش نشیببر دیتونیمسکن بهش زدم االن م هی:حالش خوبه الیدان
 فقط صهیبمونه از نظرمن ترخ نمیبینم

 :فقط؟؟حانهیر

 صحبت کنم تونیکیمربوط به مراقبتش با  زایچ یدرمورد برخ دی:فقط باالیدان

 رفتن تو فکر حانهیو ر نینگ

 کنم؟؟ کاریچ دیبا دیبگ دمی:من کاراشو انجام منرگس

 ششیبره پ تونیکیدوستتون گفت  یاهان راست گمیبهت م ای:همراهم بالیدان

 من برم دی:من تروخدا بزارنینگ

که  یفهمیحوصلس م یب کمیتازه بهش مسکن زدم  کنهی:باشه باشه برو فقط اروم باش سرش درد مالیدان
 گم؟؟یم یچ

 په من رفتم فهممی:اره منینگ

 ای:دنبالم بالیدان

 زنهیخدا قلبم چه قدر تند م یتو اتاقش وا میرفت

 خانم نی:ببالیدان

 ی:محمدمن

 یاستراحت مشخص میوتا یغذا مقو دیمراقبت از دوستتون حتما با یبرا ی:)بهم زل زد(بله خانم محمدالیدان
 د؟یکه ندار یمشکل دیداشته باشه داروهاشو سرموقع بخوره پانسمانش هم دو بار در روز عوض کن

 :نهمن
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 یساعتاش بود ول حیدارو بهم نشون داد. درحال توض یسر هیدرمور پانسمان داد و بعد  حاتیتوض یسر هی
نگاهم شد سرشو  ینیخودمو کنترل کنم.متوجه سنگ تونستمیبود نم یاراد ریمن نگاهم به اون بود کامال کارم غ

بد دلم  یچشا بودم وهنوزم هستم ول نیاور ا وانهیروز عاشق د هی.من  می.اورد باال چشم تو چشم شد
 شکست

 :نرگسالیدان

 نگو وونهینگو نرگس د ایخدا

 :نرگسالیدان

 ی:خانم محمدمن

 سرشو برگردون یعصب یلیخ

 بود نیهم ی:بله خانم محمدالیدان

 خب حتما مراقبشم ممنون خدا نگهدار اری:بسمن

 :خداحافظالیدان

 .حرکت کردم سمت بچه ها رونیاتاق اومدم ب از

 《نایسل》

 دمید رونیب میرفت دونستمیبوده من نم زایکرد عجب چه چ فیماجرارو برام تعر یهمه  قهیچن دق نیتو ا نینگ
 گهی.چشمم افتاد به سه تا پسر دهیجور هی ینرگس هم هست ول

 ن؟؟یک گهید نای:اوهو امن

 نیهم اسمش رادو یوسط یسمت چپ ارهیسام نیماش یصاحب اصل سی:راننده کامران اون سمته راستنینگ
 ناستیدوست ا

 :اهانمن

 بلند شدن استاد هم اومد پسرا

 باشه درسته؟؟ یمشکل گهی: خب فک نکنم دالیدان

 :نههمه

 پور نه؟؟ یاز خانم پناه ریبه غ گهید دیبه سالمت فردا همتون دانشگاه هست دیبر یچی: پس هالیدان

 سراهم بامانپ نیا یعنیهمه  نمنه

 دخترا هم هستن؟ نیا یعنی:منظورت همه نیرادو
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 دیهست یشما باهم هم ترم گهی:اره دالیدان

 نطوری:که اکامران

 یکه کمکمون کرد ی:باشه مرساریسام

 درد نکنه دستت

 فسی:وظالیدان

 میکنی: ممنون بابت زحماتتون ما زحمتو کم محانهیر

 نرفته؟ ادتیقرارو که  نایبه سالمت فقط سل دیبر کنمی:خواهش مالیدان

 :چشم حواسم هستمن

 خداحافظ نی:افرالیدان

 :خداحافظهمه

 میخارج شد مارستانیب از

 خانوما می: در خدمت باشنیرادو

 هست نی:ممنون ماشنرگس

 میایهمراتون ب یاگه ن کهی:منزلتون نزداریسام

 سمته)؟(اونجاهاست ینه دور ن-

 ه ماهم که همون جاست:ا خونکامران

 ؟؟ دیهست یما خانم صالح هیهمسا ی:نکنه شما دوستانیرادو

 می:دوسته منه ما به جاش اومدحانهیر

پرسه  ادیمزخرف ز یشبم هست ادما میایما هم پشت سرتون م دیسوار ش میری:خب پس هم مساریسام
 زننیم

 شدمیداشتم کالفه م گهیهنوزم حالت خوب نبودن رو داشت د مینرگس شدم و حرکت کرد نیماش سوار

 :نرگسمن

 :جانم؟نرگس

 :معلوم هست چته؟؟من

 ؟یچ یعنی:نرگس
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 شده؟یچته چ یحالت دپرس دار هی یهست یجور هی میاومد مارستانیاز ب ی:از وقتمن

 نیهم یخستم برا کمی ین یزی:من؟؟نه بابا چنرگس

 :مطمئن؟؟من

 :ارهنرگس

که تو  یزیاون چ دوارمیشک کردم ام الهیاستاد دان نیبه ا ییجورا هی گهیهست که نم یزیچ هینکردم  باور
 ذهنمه نباشه

 داخل میرفت مویکرد یازشون خداحافظ هیبه ما مال ک دهیساختمان چسب نیخونه ا پس بگو ا دمیرس

 《حانهیر》

 مخمو خورد اه اه زنهیاستاده چه قدر فک م نیا یوا

 :بابا پوراستاد

 :بله استادمن

 فرمول نیبا ا دیباشه خب پس با نجای:حواست ااستاد

 زنگ خورد تموم شد شیاخ

 دیکنیصفحه رو حل م نی:بچه ها جلسه بعد ااستاد

 خفش کنما خوادیدلم م یعنی:من

 یگفت ی:آنینگ

 میکوفت کن یچ هی می:وللش باوا برنرگس

 بود امیپ دیلرز میکه گوش شدیسلف بچه ها رفتن نشستن داشت نوبتم م رفتم

 ((نینگ))

 >دختره نفهم اومده دانشگاه استراحت نکرده نیا ریچهار تا بگ حانهیر<

 کیو ک رکاکائوی.چهارتا ش کندیوگرنه کلشو م میکالس نداشت الینفهمه حاال خوبه امروز با دان واقعا
 زدم نایبه سل یپس گردن هیهارو دادم  ی.نشستم خوراک ششونیرفتم پگرفتم.نرگس دست تکون داد 

 ؟؟یزنی:هوشا چرامنایسل

 خونه ی:ببند دختره خل مگه قرار نبود بمونمن

 :باباحوصلم سر رفتنایسل
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 ساعت حوصلت سر رفت هی:باگذشتن من

 :اوهومنایسل

 :پووفمن

 خل گهی:خله دنینگ

هم  یکل نیزیکه همش درحال اشاره چ میدیچن تا از دخترا رو شن یکه صدا میزدیحرف م میداشت ینجوریهم
 اوهه اونارو په اومدن کننیذوق م

 :بچه ها پسرامن

 دنید برگشتن

 تو حلقم ناشونی: اوووه ماشنایسل

 گاد ی:اوه مانینگ

 زدن یپی:چه تنرگس

 کالس میکه زنگ و زدن و رفت میبود یژول ئتیه ینظرسنج درحال

 هم پشت سر ما نشستن پسرا

 .گندمون اومد,و استاد میسالم داد فقط

 《کامران》

 کنمیکوتوله رو تحمل م کهیزن نینعکره ا یو دارم صدا نجامیکه مسئول هستم توش ا یفقط به خاطر کار یه
 اعصاب داره یک مونمیلحظه هم نم هیوگرنه 

چن  هیگفت:صدا نشنوم  رفتیداشت م نمیاومد ا یکیکه از دفتر  نوشتیچرت و پرت م ینجوریهم داشت
شلوغ  یهرک یمراد ی.عل نیحل کن نارویکردم تمر ریاگر د نیمسئله رو حل کن,دینیبش امیدفتر م رمیم قهیدق

 کرد اسمشو به من بگو

 بست ودرو

 سیدوتارو بنو نیجواب ا ایدستت درست ب یمحمد دیراحت باش ونی:خانوما اقایمراد یعل

 :دمت گرم مبصرنیرادو

 :ارادت دارم دادایمراد یعل

 به حرف زدن میکرد شروع

 ؟ میرو تحمل کن نجایا دیبا ی:وجدا تا کنیرادو
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 خورهیبهم م نجایحالم داره از ا گهیکه کارمون تموم شه وگرنه د ی:تا زماناریسام

 به مبصر گفت رفت یچ هیاومد تو  یکی

داده اونم از  گهیامتحان د هی بیترت یدیرش یاقا دیاالن خبر رس نیآپ هم سنیاند جنتلمن ل زیدی:لیمراد یعل
 می)؟(درس ها رسما بدبخت شدنیا

 همه در اومد یصدا

 امتحاناش نیکرد با ا سی:اه دهنمونو سرومن

 امتحان اه اه قهی:هر روز هر ساعت هر دقنیرادو

 رفتیمعلم م زیکه به سمت م جورنیهم یبلند شد همه توجشون جلب شد بهش عصب نیدختره نگ نیا
 کور باشوا شانس یعنیگفت:

 کالس رفت رو هوا؛من به زور خودمو نگه داشتم قهقه نزنم کل

 دمیخدا ترک ی:وانیرادو

 هم پاشد رفت،سمت تخته نایدوستش سل نیا

َ لهجه: کول با  میبد شانس یهمگ زمیدوشتان عز نی

 دیفرمایدُأُوست م نیبچه ها: کول همه

 هی واریرو بلندش کنم پرتش کنم بترکه تو د یدیرش کنهیدلم خنک م هیچ یاج یدانیم یحنی:نیلهجه نگ با
 یدانیک نم دهیم یحال

 یوانی:جوون صدات تو حلقم کاحسان

 عنترش متنفرم یاون دوستا کهیاز ان مرت اه

 گلوش گرفته چارهیب نیسوزن نداره بده به ا ی:دوستان کسنینگ

 خنده ریبا دوستاش زدن ز یخودت گلومو خوب کن شفا بخشه خانوم:با دسته احسان

 االغ من یچه قدر با مزه ا یلیگ یلی:ههه گنینگ

بود که کوتوله  ینطوریا ی.کالس تا مدتدیبود قرمز شده بود شد یدنیاحسان د افهیق یعنیدلم خنک شد  یوا
 میو رفت میو جمع کرد لمونیاومد و درمورد امتحانه گفت ؛بعد هم زنگ خورد و گورشو گم کرد.ماهم وسا

 سرکارمون

 《نینگ》

 نامونیسمت ماش میبر میشدیخدا کرمتو شکر داشتم از محوطه دانشگاه خارج م یا
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 روزگار ی:هنایسل

 :چته؟؟حانهیر

 خوادی:دلم اسنک منایسل

 یاز خوردن هله و هوله محروم ی:شما که تا اطالع ثانونرگس

 :نهه تروخدانایسل

 ینجوریا یافتیخب دختر پس م یخوریکه نم دیمف یغذا یکنی:استراحت که نمنرگس

 م خوامی:من اسنک مگفتیو م نیزم دیکوبیبچه ها م نیمثل ا پاشو

 یاالن بخور شهی:منم که گفتم نمنرگس

 خوامی:منایسل

 االنه چه وقته خوردنه ایخورد جمیساندو هی:خوبه حانهیر

 دیس کردم برام اسنک بخر*و*کنم ه کاری:چنایسل

دارم بکنم  دیخر یسر هی رمیبگ یجزوه ها کپ نیاز ا دیخونه من با دیشما بر یکرد سی:اه دهنمونو سرومن
 رمیگیم نیبرگشتو ماش امیم

 کردن جزوه ها تموم شه یبچه ها رفتن.منم منتظر بودم کپ شهیم یساعت هی

 دیی:خانم بفرمامرد

 :چه قدر شد؟من

 هزار تومن۵۰۰۰:مرد

 فروشگاه هیدور بزنم؛  هیگرفتم  می.تصم رونیاونجا اومدم ب از

 پک هم گرفتم رفتم تو سیآ هیچه خبره  نمیبب برم

 کوتاهه کمی یول هیا چه مانتو خوشمل میدرید رمیدید ینا ینا ینانا ینا ینا

 کنم ؟؟ کایچ اووم

 سالمم-

 دمیترس ی:وامن

 دیزهرم ترک شعوریب یپسره  یا

 خانم غر غرو ی:خوبکامران
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 :غر غرو عمتهمن

 ؟یکنیم کایچ یخی:بکامران

 کنم دیخر خوامیم ی:معلوم نمن

 یخوریپک م سیا نمیبیم کامرانواال

 :اره؛اوا چه زودتموم شدمن

 یشوتش کردم تو سطل اشغال اشغالو

 ؟یکنیم کایچ نجای:اهم تو امن

 نه ؟ ایکنم  دایپ تونمیم نمیلباس اومدم بب هی:دنبال کامران

 :اهانمن

 اون پسره احسانه اومد روبه روم پیکه اک نیاه ا شدیپسر از کنارمون داشت رد م پیاک هی

 ؟یخانوم ی:به خوشگل خانم چطوراحسان

 ستمیتو ن ی:من خانوممن

 ی:هستاحسان

 تاحاال؟؟ ی:از کمن

 االن نی:از هماحسان

 ی:نه بابا رودل نکنمن

 کاغذ گرفت طرفم هی

 :بزنگ منتظرتماحسان

 گرفتم و پاره اش کردم کاغذ

 علف سبز شه رپاتی:انقدر منتظر بمون تا زمن

 کاغذو فوت کردم تو صورتش یها کهیت

 کنمیم تیحال ؟االنیکرد نکارویا ی:دختره اوسکول به چه جراتاحسان

 پسش زد یکیکه دست  رهیدستمو بگ خواست

 باشن ی:هو اقا کاحسان

 :تو رو سننه؟کامران



 

 
34 

 سننه شرتو کم کن یلی:منو خاحسان

 پشت سرش شد روبه رو احسان دیبازومو گرفت کش کامران

 ؟یبکن یخوایمثال م ی:اگه نکنم چه غلتکامران

 گل کرده واسه من تیبرو بچه سوسول جو قهرمان باز ای:باحساس

 یدختر بپلک نیدروبر ا نمینب گهیاسمشو بزار د کشهی:هرجور دلت مکامران

 پلکمیدارم هرموقع دلم بخواد جلوش م ارشوی:دوست دخترمه اختاحسان

 کنمی:منم اونموقع قلمه پاتو خورد مکامران

 بخوره یگوه نیهمچ یکه بخوا یهست ی:خر کاحسان

 دی:بس کنمن

 میبر ایب نی:نگکامران

 شدیمتوجه دعوا نم یخلوت بود کس یلیخ میکه مابود ییکه دوستاش دورمونو گرفتن طبقه ا میبر میخواست
 مغازه دارا یحت

 دختر خانوم فعال مهمون ما هستن نیا یول یبر یتونی:تو ماحسان

 مراقب باش یکنیم یل یرو مخم ل یدار یلی:خکامران

 !!بچه ها خارهیتنت م نکهی:نه مثل ااحسان

 اومدن جلو دوستاش

 تو در رو کنمی:من سرشونو گرم مکامران

 الشخورا تنهات بزارم نیا نیب شهینم یچ یعنی:من

 ین ی:االن وقته مسخره بازکامران

 کشنتیم ینفر هیچن نفرن تو  نای:امن

 :نگران من نباش فقط بروکامران

 جارو بگو منتظرت بمونم هیکجا برم اخه حداقل  ستمیبلد ن یی:من جامن

 :اه باشهکامران

 ومدنیجلوتر م ینجوریپسرا هم اون
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 ومدمین یتوش تا وقت نیاونجاس بش یمشک یمازارات هی چییسو نمیفروشگاه ا نگی:برو تو طبقه دوم پارککامران
 ؟یدیفهم یمونیهمونجا م

 :باشهنینگ

 بدوو۳۲۱؟یفرار کن پشت سرتم نگاه نکن حاضر عیبهت گفتم بدو سر ی:وقتکامران

 دنیکردم به دو شروع

 رسمیم نویمن حسابه ا نشیری:دختره فرار کرد بگاحسان

مثل  شونیکیگمم کردن  تی.دوسه تا شون تو جمع خوردیزنگ م یه میتا پسر افتاده بودن دنبالم گوش چن
توشو در بسته شد.دکمه  دمیکه اسناسور داشت .پر دمیچیاز راهرو ها پ یکیافتاده بود دنبالم تو  شیریس

 .و زدم نگیطبقه دوم پارک

 روشن شد نیماش هیدر اوردم و زدم .چراغ  چوییسو دمیرس

در اوردمو  مویگوش زدیتند تند م یرو هم زدم.دستمو گذاشتم رو قلبم مثل چ یسوارشدم قفل مرکز رفتم
 تماسو وصل کردم

 ؟یی:معلوم هس کجاحانهیر

 زنمیزنگ م:من

 الوو؟؟ ی:چحانهیر

حالش  یعنیخدا  یاز دستشون دره؟ا یتونست یعنینگران کامران بودم  یدادم به صندل هیکردم سرمو تک قطع
 خوبه؟؟

 شب19:15ساعت _ساعت بعد  کی

 کجاست؟ ایخدا ومدهیساعت گذشته هنوز ن هی زنهیدلم شور م یوا

قفلو زدم و درو باز کردم.خودشو پرت  عیکامرانه سر دمید نیماش شهیزد به ش یکیکه  زدمیغر م یه داشتم
 درم بست یکرد رو صندل

 ؟؟ی:خوبمن

 کمی:کامران

خشک شده بود لبشم پاره شده  شیشونیصورتش ،خون رو پ یپاره شده بود ول شییجاها هیلباساش  یاخ
شرفا  یدا ازشون نگذره بسرش اوردن خ ییبود خاک عالم تو سرم بنده خدا چه بال ختهیبود موهاشم بهم ر

 شیشونیدستمو گذاشتم رو پ

 :اخ نکنکامران
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شم که دستمو  دایپ خواستمیم میممکنه عفونت کنه سرت بزار برم اب بخرم زخمتو بشور شیبشور دی:بامن
 دیکش

 احسان تو فروشگاه باشن یممکنه هنوز ادما میخریم دارمیجا نگه م هیسرجات  نی:الزم نکرده بشکامران

 !یحالت برون نیبا ا یتونی:توکه نممن

 دستو پام که سالمن دهید بی:سرم اسکامران

 میتو راه بود رونیاومد ب نگیروشن کرد از پارک نویماش

 شدیدرس م یکس یبه خاطر من برا یاگه مشکل شهیحالت بغض داشتم.هم هیاعصابم داغون شده بود  یلیخ
 دمیدارو خانه بود د هیسوپر مارکت که کنارشم  هی گرفتیم میواقعا داشت گر گرفتمیم دیعذاب وجدان شد

 :نگه دارمن

 ؟؟ی:چکامران

 بخرم یزیچ هی خوامینگه دار م گمی:ممن

که تموم شد به طرف  دمیشدم ؛اول رفتم تو داروخونه بعدم رفتم سوپر مارکت .خر داینگه داشتو پ نویماش
 رفتم و سوار شدم سرشو گذاشته بود روفرمون نیماش

 ؟؟ی:خسته امن

 پارک؟ میبر ینه موافق ادی:زکامران

 وضع ؟ نی:االن؟با امن

 :چشه مگه؟کامران

 برو ین یچی:همن

 میشد خلوت بود تو کوهسار بود دایخاموش کرد و پ نویماش میدیرس

 هی دیشده بود با یشدم رفتم کنارش به خاطرمن زخم ادهیبعد با مشمباپ قهی.منم چن دقنیداد به ماش هیتک
 توجه اش بهم جلب شد نی.مشمبا رو گذاشتم رو ماش کردمیم یکار

 ؟یکنیم کاری:چکامران

 کردم سیخ دستمالو

 کمی نییپا اری:سرت و بمن

کردم گذاشتم رو  ینیبه زخما پنبه رو بتاد دیکه خشک شده بود نوبت رس ییکردن خون ها زیکردم به تم شروع
 شیشونیپ
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 سس،اخی:سکامران

 شهیم م:االن تمومن

 زخمو باز کردم زدم رو زخمش حاال فقط لباش مونده بود چسب

نگاش به  کردمیکردم پنبه رو. بردم سمت لبش روش گذاشتم تمام مدت که داشتم کار م ینیبتاد دومرتبه
 .صورتم بود

سمت خودش قد کامران بلند بود و  دیبرگردم که دست انداخت دور کمرمو کش خواستمیلبشم بستم م زخم
 یقلبم چرا شد بود تلمبه ه یریو رویه نیتو ا دونمیگوشم نم کیمجبور بودم سرمو بلند کنم؛سرشو اورد نزد

 .زدیتند تند م

 ارهیب رتیکه تنها گ یبکنه اونم موقع یممکن هرکار هیطرف احسان نرو پسره کله خراب گهیگوشم گفت:د تو
 لکسیر یلیحفظ شه اتفاقات امروزم همه رو فراموش کن و خ شتریب تتیا امنت یمن باش شیکن پ یسع
 ؟؟یدیدوستات فهم شیپ یگردیبرم

 :ارهمن

صورتمو از نظر گذرندتا  یبه پس افتادن بودم با چشاش کل اجزا کیگرما نزد نیاورد عقب واقعا با ا سرشو
منم که جلوشو نگرفتم و  دنمیس*و*شروع کرد به ب نییسرشو اورد پا شدیچ دونمیبه لبام. فقط لبام نم دیرس

دستشو  میدیس*و*بیهمو م طفق میکنیم کاریچ میدار میستیدونیبود اصال نم بیعج یلیکردم خ شیهمراه
 لیدل دونستمیمنم دستمو انداخته بودم دور گردنش واقعا نم کردیگذاشته بود پشت سرم کمرمو نواش م

جلو که  ادیعقب خواست دوباره ب دیکه کامران سرشو کش میبود یهمنطور قهیچن دق هی هیچ میهمراه
 میجدا شد عیو سر میبه خودمون اومد دیزنگ شیگوش

بزنم تو گوشش  نکهیا یبود که کردم به جا یچه کار نیاونور تا راحت صحبت کنه خاک تو سرم ا رفت
 تو روش نگاه کنم یداد چه جور یداد ب یکردم ابروم رفت ا شیهمراه

 :سوار شوکامران

 برم تو صداش زدم نکهیخونه قبل از ا دمیشده بود.رس8طرف خونه ساعت  میرفت میشد سوار

 :اقا کامران؟؟من

 :بله؟؟کامران

 از کمکتون ی:مرسمن

 بود فمی:وظکامران

 :شب خوشمن

 نی:همچنکامران
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 گرفتن اعتراف جلوم سبز شدن یبرا سیپل نیکه مامور اوردمیدر ن مویتو هنوز روسر رفتم

 سالم کی:علنرگس

 :سالممن

 ؟ی:خوبنایسل

 :اوهوممن

 ؟ی:کجا بودحانهیر

 :قبرستونمن

 ؟ ومدی:بال مال سرت ننرگس

 :نهمن

 ؟ی:شام خوردنایسل

 بخوابم اجازه رمیم ی:گشنم نمن

 ؟ دییفرما یم

 دیی:بفرماحانهیر

 یچ یمنکه کامرانو دوس ندارم برا ومدیم ادمیخدا!!همش  ی.هدمی. لباسامو عوض کردم و دراز کششیاخ

 نیاول یبرا نیا زدی؟؟واقعا چرا؟دستمو گذاشتم رو قلبم هنوز هم تند تند م دمشیس*و*کردم و ب شیهمراه
 .یکیاهنگ گذاشتم و بعد هم تار هیبهتره بهش فکر نکنم هدفونمو روشن کردم  افتهیاتفاق م نیباره که داره ا

 (بعدچهارماه )

 《حانهیر》

که  نییکردم نرگس نبود از رو تخت اروم اومدم پا مینگاه به تخت کنار هی.شیبه بدنم دادم آخ یکشش هی
 نشه .رفتم تو سالن داریب نینگ

 ری:صبح بخنرگس

 یشد داریچه زود ب ری:صبح تو هم بخمن

 برو صبحونتو بخور گهید گهی: دنرگس

 ی:اوکحانهیر

 زد به کمرم یکیکه  گرفتمیبود داشتم لقمه اخرمو م یبه به چه صبحونه خوب امی امی
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 گلیج المی:سنایسل

 صبحونتو بخور نیبش المی:سمن

 good morning:نینگ

 good morning :من

 نیو ج یو طوس دیسف هیمانتو راهرا هی.من میحاضر ش میرفت مویسفره رو جمع کرد میکه خورد صبحونرو
 .دمیپوش دیو با شال سف یو کتون یطوس

چهار  نیتو ا گذرهیکه از اومدنمون به دانشگاه م مهیدچهار ماه ون بایاالن تقر میو راه افتاد میشد نیماش سوار
 سهیازدواج کردو نف نایهفتس بارداره مب هی لدای دیدستمون رس نابهیو مب لدایصبا و و سهیخبر از نف یماه کل

تهران و  میجمعه برگشت یول میبر مینداشتعقدش بود متاسفانه ما اصال وقت  شینامزد وصبا هم هفته پ
 میخوشحال یلیخ شهیداره مادر م لدای میدیفهم یاز وقت ومدنیبهم م یلیصبا و ارسام خ ششونیپ میرفت

و کادومونو براشون  میگفت کیهم تبر نایو مب سهیبه نف پیاسکا قیزده از طر جانیخودش که از ما بدتر. ه
 .رانیا انیسر ب هیفرستادم اونا هم قول دادن 

کردم و به سمت کالس  یدانشگاه از بچه ها خداحافظ میدیکالس جداگانه با بچه ها داشتم.رس هیامروز  من
 استاد وارد شدم دییبفرما یرفتم در زدم با صدا

 :اجازه هست؟؟من

به کالس انداختم که  ی. در کالس و بستم و نگاهمیشروع کن میخوایخانم باباپور درسو م دیی:بله بفرمااستاد
 رفتم کنارش و نشستم افتمی نیکنار اون پسره رادو یخال یجا هی

 : سالمنیرادو

 :سالممن

 مبحث امروز دی:خب بچه ها کتاباتونو باز کناستاد

 (ساعت بعد هی)

دونفره من گروه هارو  یبه صورت گروه خوامیاز تون م قیتحق هیبعد  یجلسه  یبرا هیامروز کاف ی:برااستاد
 خونمیمشخص کردم اسمارو م

 و باباپور ی،بهرامیو اصالن ی،شهبازیو قاسم زادهی،علیمانیو سل ی:محمداستاد

 دیخسته نباش کنمیحتما کمکتون م دیهم داشت یاگر سوال دیرو انجام بد تونیتحق دیهفته وقت دار هی

 ما میدار یبابا عجب شانس یا نمیرادو نیمن با ا یعنیخدا  ای

 میهم گروه شد نکهی:خب مثل انیرادو

 :بلهمن
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 ه؟؟ی: خب برنامتون چنیرادو

 میشدیاز کالس خارج م میکه داشت یحال در

 فک کنم دیدرنظر ندارم با ی:االن برنامه اگفتم

 میریبگ میبعد تصم میهر جفتمون روش بکن یسطح قیتحق هی:به نظرم اول نیرادو

 :حتمامن

 یفقط جسارته ممکنه شمارتونو داشته باشم برا دیرو بگ جهیو نت دیبکن قتونوی:پس تا فردا تحقنیرادو
 ؟؟یهماهنگ

 09دیکن ادداشتینداره  ی:اووم مشکلمن

 :ممنون خدانگهدارنیرادو

 :خداحافظمن

 کردم نشستم کنارشون دایبچه هارو پ اطیرفتم تو ح برگشم

 چطور بود؟ دی:خسته نباشنایسل

 :خوب بودمن

 ن؟؟یکرد کاری:چنرگس

 میهم گروه شد نیخواست منو راود یدونفره گروه قیتحق هیدرس داد و از مون  یچی:همن

 :ا واقعا؟؟نینگ

 ن؟؟یکرد کاری:اره شما چمن

 وکنفرانس می:امتحان دادنینگ

 میتا زنگ خورد و به کالس برگشت میدیحرف ینجوریهم

 د؟؟ییوبفرما کنمیضرب م یبا جواب بدست اومده قبل y+k :خب پساستاد

 دیاریب فیلحظه تشر هی دی:ببخشاقا

 دیحل کن نارویتمر هیبق گردمیسوالو حل کن تا من برم هیبق ایب یسلمان امی:االن ماستاد

 ازش؟؟ میکم کن دیمگه نبا میضرب کن دی: چرا اونو بانینگ

 نویا نیبب میتا معادلشو حل کن میکم کن دیبا گهی:نه دنرگس

 بعد کالس؟؟ هی:برنامت چنایسل
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 رسهیبه ذهنم نم یزی:چمن

 ؟؟ میوقته نرفت یلیرستوران خ میباهم بر ی:موافقنایسل

 :اره چراکه نهمن

 رستوران ؟؟ میبعد کالس بر دیایچه هو گفتم:م روبه

 می:برنرگس

 می:اره تروخدا برنینگ

 ی:اوکنایسل

 پیکه اک میکردیجمع م لمونیوسا میبا بچه ها که زنگو زدن داشت میهم حل کرد گهید نیده تا تمر بایتقر
 اومدن سمتمون یاحسان و عل یدوستا

 برات ارمیفردا ب یدیکتاب تستتو م ی:سالم خانوماحسان

چه  یتا االن داشت ایو نخواهم بود ثان ستمیتو ن یبست و گفت:اوال من خانوم فشویک پیبا حرص ز نینگ
 ؟؟یکه جواب تستاتو ندار یکردیم یغلت

 یخانوم سمینتونستم جواب رو بنو ردهیبه فکرتم هوش و حوس سرم پ نقدری:ااحسان

 بچه ها میروز خو بر ریقرض بگ هی:متاسفانه کتابمو الزم دارم برو از بقنینگ

 میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 ریمخصوصا از اون پسره ام خورهیمبهم  پشونی:حالم از اکنایسل

 کنه؟یصدا م یمنو خانوم یبه چه جرات شعوری:احسان بنینگ

 ستمین یبودنمون با اونا راض یمزخرفا اصال از هم کالس زوی:همشون هنرگس

 کننیباهاشون رفتار م یجور هیو دوستاش متاسفم  وشاین یواقعا برا ایپررو ان الش یلیکه سهله خ زی:هنینگ
 جهانن خودشونم ملکه یاونا پادشا کننیم ن؟؟فکیکه انگار ک

 ایعمل گرهیعقم م کنمی:اه اه تروخدا در مورد اونا حرف نزن اصال بهشون فک ممن

رو کامال  افتهیم نایا ریکه گ یاون که حال اون کس نویبه ا چسبوننی:اصال غرور ندارن خودشونو به زور منایسل
 کنمیدرک م

 نازکشون یبا اون صداها شهی:واقعا ادم از دستشون کالفه منرگس

 دیش ادهیپ میدی:بچه ها رسمن
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مطالب  یلیکردم خ قینشستم درمورد اون موضوع تحق ومدیخونه چون خوابم نم میبرگشت میکه خورد ناهارو
 یخودتو با اون ب یکور کرد گهیکه نرگس گفت:بسه د کردمیمختلف نگاه م تیازش در اورد داشتم سا شهیم

 صاحب شده

 :وامن

 خاموشش کن گهی:وا نداره االن دوساعت سر تو اونه بسه دنرگس

 کنمیم قی:خب دارم تحقمن

 خاموشش کن یشیم تنیشیان یکن یادی:الزم نکرده زنرگس

 .نمیهم بب نجارویذره صب کن ا هی:من

 خاموشش کنم ای یکنی:خاموشش منرگس

 خب باشه لهی:خمن

 خاموش کردم و بستم لبتابو

 :بفرما خوبه ؟؟من

 .میاستراحت کن کمی میبر یایحاال هم مثل بچه خوب با من م نی:افرنرگس

 :نه تروخدامن

 بلندشو عیسر یچشات مثل خون اشام شد یبخواب کمی دی:اصال حرفشو نزن االن بانرگس

 !!!ی:نرگسمن

 :را نداره جون تو بجنبنرگس

و  دمیزنگ به مامانم زدم حالشو پرس هی دمیشدم رفتم تو اتاق از نردبون باال رفتم و رو تخت دراز کش بلند
 دمیکنار گذاشتم و خواب مویگوش

 《 نرگس》

نفس  دمیپوش مویصورت وریپل نیهم یهوا سرد بود برا کمی کردمینگاه م رونیتراس نشسته بودم و به ب تو
به لبه  دمیشن نیماش یداشتم برم داخل که صدا میکه نشسته بودم تصم شدیم قهیچند دق دمیکش یقیعم

 ه؟یک نمیشدم و تا بب کیتراس نزد

 برداشت نکشوینگامو حس کرد و سرشو اورد باال بعد ع ینیمرد بود انگار سنگ هیشد  ادهیراننده پ سمت

رفتم تو بغضم  عیاومدم و سر به خودم نیبود درحال غرق شدن تو چشاش بودم که با سالم کردن رادو الیدان
 خوردم و نشستم زانو هامو بغل کردم زیگرفته بود .از رو در ل

 چرا؟
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 باشه؟ نجایا دیچرا با اخه

 دم؟یدرد کش کم

 چشمام سوخت؟ کم

 دم؟؟یشن هیو کنا کهیت کم

 شکست و خورد شد ؟ تمیدلم،غرورم،شخص کم

 ایخدا

 !!!دوباره بشکنم خوامیخودمو کنترل کنم نه نه من نم تونمیکنارم باشه نم یمقاومتشو ندارم وقت توان

 >>> ڹینَش ہوابَست   ےاَلَک سـین ےموندَن سـََڪچیه <<<

 نجایمن االن ا یاگه نبود اونطور شدیخوب م یلیخ یول یمهم ن ادیز نکهی. با اوفتهیبه دست چپم م نگاهم
دلش برام بسوزه چه قدر اون  یکه کس نکاریا متنفرم از سوختیو دلش نم دیدینم ینبودم خورد شدنمو کس

 .شد یکردم چه قدر خون از دستم جار هیروز گر

 من مرده بودم رسوندیمنو م رتریذره د هی نایسل اگه

 کردمیجفتمون نم یبرا ییها ینگر ندهی..من دوستش داشتم عاشقش بودم چه ای..ولیول

 گهیبا بغض گفت منو ببخشش د ادمهیمنو منوو به خاطر اون دختره حسود ترک کرد نگفت چرا فقط  اون
 دمیاون بغضو نفهم چوقتیه میباهم باش میتونینم

گذاشت تونستم  ریرفتارش خوب بود که روم تاث نقدریا شدیچ دونمیهم ترم زبان شدم نم نایکه با سل یروز
 .بهش اعتماد کنم

راونشناسه  هیدرکت کنه مثل  کنهیم یسع فهمتتیکه م یکس هی یهمدم عال هیکردم  یمعرفخواهرم  اونو
 پیاک یتا بچه ها  دونستیو م الیمنو دان هیاز قض شتریب نایفقط سل یکن یخال تویقشنگ دغ و دل زارهیم

 الیداد کرد قسم خورد دانیبهش گفتم چه قدر دادو ب یوقت شدهیچ دیفهمینم دید هیکه منو در حال گر یموقع
 بود که بچه ها بزور ارومش کردن یعصبان نقدریا کشهیو م

 بیاس الینکنه که دان ی.قسمش دادم کارکردیم نیفقط نفر دیفهم ینشده بود که من رگمو زدم وقت متوجه
 یافسردگ تیبده من از وضع رییمنو تغ کردی. فقط تالش مدیو نبخش الیدان چوقتیه یاونم قبول کرد ول نهیبب
 .گزار بود ریشادم کنه و واقعا تاث یکم رونیب امیب

 یزحمت یروز هیبتونم  دوارمیاز خدا سپاس گزار بودم ام نایبه خصوص سل ییدوستا نیبه خاطر همچ شهیهم
 جبران کنم اگه االن حالم خوبه به خاطر لطف دوستامه دویکه برام کش

 .باشم یقو دیباشم اره با یقو دیکنه بتونم تحمل کنم جلوش سست نشم. با خدا

 《 نایسل》
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 اومدم رفتم تو سالن نییتخت پا از

 ی:نرگس؟نرگسمن

 دختره کجاست ؟؟ نیپه ا وا

 :نرگس ؟؟نرگسس؟من

 نجامی:انرگس

 نییپله ها اومد پا از

 سالم کی:علمن

 :سالمنرگس

 کنمیدوساعته دارم صدات م ی:معلوم هست کجابودمن

 :تو تراسنرگس

 دمیقرمزه ؟؟اخمامو کش نقدریچرا چشاش ا نمیبب سایشدم وا قیدق شتریبه چهرش ب کمیگرفته بود  صداش
 از کنارم رد شه که بازوشو گرفتم با تعجب نگام کرد خواستیتوهم م

 بزار برم کار دارم یاج ؟یکنیکارمی:وا چنرگس

 :چرا چشات قرمزه ؟؟من

 بابا ین یزیچ شدهی:اوهه حاال فک کردم چنرگس

 :نرگسمن

 :جانم؟نرگس

 :چرا چشات قرمزه ؟؟من

 :خستمنرگس

هم که  یموقع یدیچه رفت و چه برگشت خواب یهمگ یجا نیچون تو ماش یستین یخوب ی:دروغو من
 یشینصف شبم باشه تو خسته نم2تا ساعت  یبخواب ینجوریا

 یاج ین یمهم زی:چنرگس

 ؟؟یکرد هی:نرگس چرا چشات قرمزه ؟؟گرمن

 نکهیمگه ا ین لیدل ینرگس ب هینمه هل شد مطمئنن گر هی

 کنمیکه دهنتو خورد م یکرد هیگر رتیغ یاون ب ی:نگو که برامن
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 اروم باش ی:ا اجنرگس

 اره؟؟ یکرد هیاون گر یکوفت برا وی:اجنایسل

 اون افتادم اشکم در اومد االنم تموم شد ادهی:اره دلم گرفته بود نرگس

کن چشاتو از کاسه  هیبه خاطر اون گر گهیبار د هیفقط  گهیبار د کی یشرف افتاد یاون ب ادی ی:غلط کردمن
 ارمیدرم

 بابا ی:انرگس

 کردمیم اهیشو س یوگرنه زندگ یکه قسمم داد فینرفته اون روزو ح ادمیهنوز  ی:زهرمار فک کردمن

 اومد تو ذهنم هویساده بود  یگرفتگ هیاه بهت گفتم  گهی:بسه دنرگس

 تموم شد رفت االنم

 رونیباترس از اتاق اومدن ب نیو نگ حانهیصدامون بلند بود ر چون

 رو سرتون ؟؟ دی:چه خبر صداتو نو انداختحانهیر

 اون استغفرالله ادیخانم  یچی:همن

 یزور که ن ینگران من باش خوادیکردما.اقا نم یبس کن عجب غلط نای:سلنرگس

 به جون هم؟؟ دیگ و گربه افتاد:معلوم هس شما چتونه مثل سنینگ

 نیبکن خوادیدلتون م یهر غلط شمیبه بعد من الل م نینشده از ا یچی:همن

 برداشتم چموییو سو یپالتو شال سرم کردم گوش هیتو اتاق  رفتم

 وقت شب ؟؟ نیکجا ا ی:هحانهیر

 برو حاضر شو یای:قبرستون اگه ممن

 ه؟یچ ایلوس باز نی:انرگس

 اسمشو بزار خوادیدلت م ی:هرچمن

 نخور گمشو تو اتاق ی: گه اضافنینگ

 :خداحافظمن

 خارج شدم نگیروشن استارت زدم و از پارک نیبهم رفتم سوار ماش دمیکوب در

 《اریسام》

 با سرعت باد از کنارم رد شدم نایسل یمشک یکه شاست شدمیم نگیوارد پارک داشتم
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 دمیرو کش شهیبود ش نیزد نگ نویماش شهیش یکیکه  کردمیبه رفتنش نگاه م رهیوقت شب کجا داره م نیا وا
 نییپا

 دیکمکمون کن اری: سالم اقا سامنینگ

 ؟؟ شدهی:سالم چمن

رفت  ادمیکمه من  نشیبنز نشیکجا ماش دونمیرفته نم نشیبا ماش نایدعواشون شد سل نای:نرگس و سلنینگ
 دیتروخدا بر افتهیبراش ب یاتفاق ترسمیوقتم هست م ریخاموش شه د نشیبزنم احتماال تو جاده ماش نیبنز

 االن رفت نیدور نشده هم ادیدنبالش ز

 تو دیشما بر رمی:باشه ممن

 :دستتون درد نکنهنینگ

که چن تا پسر اطرافش  دمید نیماش هیکنار  یتو راه بودم که دختر یساعت میکردم ن ادیزدم و سرعتمو ز دور
 شدم ادهیخودشه زدم رو ترمز و پ دمیبودن جلوتر که رفتم د

 :ولم کن کثافطنایسل

 میکنیخوب همه باهم حال م یجا هی می:ناز نکن بزار برپسره

 ولم کن کمک امیبهشتم نم تیالش ی:من باتو ودوستانایسل

 دید می:خواهپسره

 ناموس یولش کن ب ی:هومن

 مشت زدم تو صورتش که پرت شد اونطرف تر هی

 ار؟؟؟ی:سامنایسل

 دشی:بچه ها بزنپسره

دونه زدم رو گردنش  هی. چوندمیدادم دستشو گرفتم و پ یمشت زد که جاخال هی یجلو اول ومدنیم یکی یکی
 لگد زدم به پهلوش هیبعد  دمیچوب زد به کمرم خواست دوباره بزنه که چوب گرفتم کش هیبا  یدوم

پسر هلش داد که  هیبا مشت زد تو دهنه پسره  دیلحظه چرخ هی نایسل کردیجنگ م نایپسر داشت باسل هی
 جلو ومدنیهاشون بلندشده بودن وم یسر هیگرفتمش 

پاهاشو باز  دیگرفتم و بلندش کردم و چرخوندم اونم منظورمو فهم نایدفعه همشون حمله کردن کمره سل هی
 میزدیشدنو رفتن .دوتامون نفس نفس م نیسوار ماش عیبلند شدن سر یفتادن وقتکرد زد به اونا همشون ا

 اروم شدم یوقت

 یخوریم یچه گه نجایوقت شب ا نی:معلوم هس اگفتم
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 نداره یبه تو ربط نییپا اری:هو صداتو بنایسل

 وردنیسرت م ییمعلوم نبود چه بال دمیرسیم رتریذره د هی:اگه من

 رو سرم ی:سپاس از لطفتون منت گذاشتنایسل

 سر رهیدختره خ نی:فقط ساکت باش گمشو تو ماشمن

 سر عمته حرف دهنتو ببند رهی:خنایسل

 نیتو ماش نی:خفه شو دختره،استغفرالله برو بشمن

 بگو منم بشنوم ؟؟بلندی:دختره چنایسل

 نیتو ماش نی:نرو رو مخم برو بشمن

 شهه؟؟یم ی:اگه نرم چنایسل

 !!شهیم یچ نی:تو نرو ببمن

 برم بگردم خوامیم شمیبکن من سوار نم یخوایم ی:هرکارنایسل

 ؟؟یبگرد یخوایمثال کجا م ابونیبرو ب نی:تو امن

 ؟؟ی:فوضولنایسل

 :اره فوضولم سوار شومن

 شمی:نمنایسل

 نه؟؟ یشی:که نممن

 :نه نه نهنایسل

 نگاه کن سای:باشه پس وامن

 حرکت کردم نمیشدم پاهاشو گرفتم انداختم رو شونم و به طرف ماش خم

 ؟یکنیم کاریچ وانهیغ؛دی:جنایسل

 هی:عجب شبه قشنگمن

 با توام نی:منو بزار زمنایسل

 چه اسمون پرستاره اس گمای:ممن

 به کمرم زدیمشت م با

 نیمنو بزار زم شعوری:بنایسل
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 :نوچمن

 وگرنه نیزم ی:به نفعته منو بزارنایسل

 :وگرنه؟من

 نیکنم بزارم زم یات م کهیت کهی:مکشمت تنایسل

 سرم رفت یزنیغر م یلی:خمن

 :ولم کننایسل

 رو زدم یدر بره که قفل مرکز خواستیکه نشستم م یموقع یگذاشتمش رو صندل نیبه ماش دمیرس یوقت

 رونی:بزار برم بنایسل

 بدم کوچولو لتیانم تحوخ نیبه نگ دیروشن کردم:شرمنده االن با نویماش

 کشمیم نویدرو باز کن من اون نگ ی:کوچولوخودتنایسل

 بکن من االن موظفم برت گردونم خونه چون دوستات نگرانن یخوایم ی:هرکارمن

 کرد به زدنم شروع

 چه خبرته؟ یه ی:همن

 برگردم خوامیمن نم کشمتی: منایسل

 کردیتقال م یه یگرفتم ول دستشو

 :اروم باشمن

 ییفهمیبلکه اروم شم م یزیچ ییایبرم در خوامی:بابا من اعصابم خورده منایسل

 ؟یباش شیکه تو اول رهیدختر تنها کجا م هیساعت  نیا فهممی:نه نممن

 ییجا هیکردما اصال خودت ببر منو  یری:عجب گنایسل

 یچ گهی:نه تروخدا دمن

 یشیم یجا ببر هیمنو  یشی:فلج که نمنایسل

 خب لهی:خمن

 کجا ببرمش یریو رویه نیتو ا حاال

 نیبرداشتم زنگ زدم به رادو مویدخترا تنهان اووم..گوش االن

 : جانمنیرادو
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 :سالممن

 برقا رفته ییکجا ی:سالم سامنیرادو

دوساعت  یکیحدودا  نجامیا شونیکیخودتون من االن با  شیپ دیدخترارو ببر نیرادو نی...ببزهیبابا چ ی:امن
 دیمراقب دختراهم باش دیاونجا شما شامتونو بخور میایم گهید

 چشم ی:برونیرادو

 ی:بامن

 یبا ی:بانیرادو

 کردمو گذاشتم کنار قطع

 شده؟؟ی:چنایسل

 میبالاجبار فعال خدمت مادمازل یچی:همن

 :منظور؟؟نایسل

 ؟؟ میکجا بر نکهی:منظورم امن

 پارک می:اوووممم..چه بدونم برنایسل

 ب:پارک؟؟خمن

 جلو نگا کردم به

 !!کمربندتو ببند دمی:کدوم پارک بهتره؟؟ اووم اهان فهممن

 میروشن کردم و راه افتاد نویماش

 ساعت بعد هی

 《نایسل》

به نظر جالب  رفتنیاز طنابا باال م مونیم نیع کردمیبچه ها نگاه م یپارک نشسته بودم و داشتم به باز تو
 کجا مونده یهم معلوم ن اریسام نیا ومدیم

 یییشکمم هم در اومده بود ه یسردمه دستمو دورم حلقه کردم بلکه گرم شم صدا ییوو

 کاپشن مردونه هیرو شونم حس کردم  یزیدفعه افتادن چ هی

 ی: قشنگ بپوش گرم شاریسام

 ؟ ی:خودت چمن
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 تو بپوش ی:من سردم ناریسام

 ی. اخ جون مرغ سوخارومدیازش م یخوب ییچه بوشروع کرد به باز کردنش.  نمونویرو گذاشت ب ییمشمبا

 یمرغ سوخار یی:وا من

 تا مردم مثل قورباغه نگامون نکنن یبگ یتونیتر هم م واشی کمی:اریسام

 :خوب حاالمن

و ودر  واشی اریهم خوردم .سام کهیترد و تند عاشقتم خدا سه تا ت هیعال ییییبرداشتم گاز زدم وا کهیت هی
 :گفتم مینوشابه هم خورد یسکوت غذاشو خورد وقت

 ( اریمستر سام)mr.samiarمنونن

 :خواهشاریسام

 هیعجب پارکه خوب گمی:ممن

 :اوهوم موافقماریسام

 (ساعت بعد مین)

 کنهیفقط دورو برو نگاه م گهینم یچیاقا هم انگار روزه سکوت گرفته ه نیا دیبابا حوصلم سر یا

 یدختر و پسر سن منم رفته بودن سمتش اونوقت من مثل چ کردمینگاه م یباز لهیاون وس حسرت به با
 نجایا دمیتمرگ

 ید یرید یرید یریدید یییینا ینانا یی:نانانامن

 :چته؟؟اریسام

 حوصلم سر رفت یچی:همن

 کم کن رشوی:زاریسام

 ی:هاها چه قدر تو بامزه امن

 دونستمی:ممنون ماریسام

 حوصلم سر رفته میبکن یکار هیبابا پاشو  ی:امن

 م؟؟یکن کاری:مثال چاریسام

 هیباز لهیموقعشه دستمو گرفتم طرف .وس حاال

 ؟؟ یمزخرف ن لهی:مطئنن منظورت اون وساریسام
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 کنم یباهاش باز خوامی:اتفاقا خودشو پاشو ممن

 :از سنت خجالت بکشاریسام

 تو نگران نباش پاشو کشمی:ممن

 صم*ق*ریسازت نم نی:شرمنده با ااریسام

 شدم روبروش دستشو گرفتم بلند

 یص*ق*ریخوبشم م یص*ق*ری:ممن

 :ولم کن بچهاریسام

 گهید ای:اه لوسه ننر بمن

 :نوچاریسام

 رمی:به درک اصال خودم تنها ممن

 شد دهیکش دستم

 یبرینم فیبدون من تشر چجای:شما هاریسام

 رهیجرأت داره جلومو بگ یک برمی:ممن

 :مناریسام

 نیمثل بچه ها کوبوندم زم پامو

 میکنم بعد برگرد یانرژ هیتامن تخل ساینکن وا یکنم خب تو باز یبرم باز خوامی: اه ولم کن ممن

 خب لهی:خاریسام

 یفروش طیبه سمت بل میشد.باهم رفت یجون راض اخ

 لطفا شونیا یبرا طیبل هی:اقا اریسام

 دیدونفره بر دیدونفرس با ی:شرمنده داداش بازمامور

 :چرا دونفر؟؟من

 یبعد مسابقه باز میوبه دونفر بد طیمسابقه بزارن بعد به ما گفتن االن بل گهید قهیدق ستیب هی:قرار مامور
 لهیتعط

 بره خوادیم کیدور کوچ هی:فقط اریسام

 شهی:متاسفم داداش نممامور
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 ی:باشه مرساریسام

 برم خوامیمن م ی:ولمن

 گفت یکه چ یدی:شناریسام

 دمی:بله شنمن

 فتیراه ب یچی:پس هاریسام

 دمیگرفتم کش بازوشو

 اری:ساممن

 یکنیچرا اصرار م هیجوابم چ یدونی:خودت ماریسام

 بچگونه کردم صدامو

 لطفا میتوکن یباز میباهم بل ایجونم ب الری:ساممن

 :نهاریسام

 االیخونه  میبجنب بر یباز یگور بابا ی:اه فقط ضد حالمن

 کنهیحرکت نم دمید

 یسادیوا هیچ گهید می:برمن

 تموم نشده طاشیتا بل میبر ایبچه .ب یبگم اخه بچه ا ی:من به تو چاریسام

و شروع کرد به  سادیوا یسنگ یباال یکی میسادیوا هیبق شیپ میداد لیتحو لمونویگرفت وس طارویبل رفت
 صحبت کردن

 ریشبتون بخ ی:خب سالم به همگمرده

 یزمان سه تا پرچم بردارن هرک نیاز موانع عبور کنن و در کمتر دیکه شرکت کننده ها با ینجوریا مسابقه
 گرهیم یخوب زهیتموم بشه برنده اس وجا هیزودتر از بق مشیتا

 از پرچما اونجاست یکی دیاز طنابا باال بر دیبا اول

 دینیجالب بب هیزایممکنه تو تونل چ دیو اونو بگذرون دیحر کت کن عیسر دیبا دیداخل شد یوقت دیتونل بش وارد
تا زمان  دیبعد زنگ بزن دیپرچم سومو بردار دیرد ش دیبا,رتورایاز ز دیایب نییبعد همراه پرچم دوم ازسرسره پا

 جانیه یتا باز دیصحبت نکن دیدیکه تونل د ییزهایمسابقه درمورد چ انیتا پا میمتوقف شه. خواهشمند
 دیموفق باش دیوقت دار قهیدق کیداشته باشه فقط 

 :چه قدر مسخرهاریسام
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 غر نزن نقدری:امن

کدوم از  چیزدن ه غیتو اون تونله بوده که هردو گروه رفته بودن توش ج یچ دونمیاول و دوم رفتن نم گروه
 ما یعنیگروه  نیبه اخر دیرو از تونل برنداشته بودن نوبت رس یگروه پرچم دوم

 کنمیکلتو م میببرم اگه بباز خوامی:من ممن

 ی:هه اصال مهم ناریسام

 ینداشته باش اجیمهمه البته اگه به موهات احت یلی:خمن

 شروع۱،۲،۳:خب امادهاقاه

 پشت سرم ارمیطنابو گرفتم شروع کردم به باال رفتن سام عیکمرمو گرفت بلندم کرد سر اریسام میدییدو باهم

 میپرچمو برداشت و وارد تونل شد میدیرس یوقت

 از وقتتون رفته هیثان12:گروه شماره سه اقاهه

 :بجنب تند تر برو دختراریسام

 رو تو دستم حس کردم یزیچ یاحساس نرم میکه رفت جلوتر

 هیجور هیخدا چرا دستم  یی:وامن

 برو عیکردم سر دایپرچمو پ نایحسو دارم ا،سل نی:اره منم هماریسام

 دمیکش غیج هی دمیدستمو د ریز یوقت دمیکه جلو رفتم نور و د کمی

 موش یی:موش وامن

 حالم بهم خورد یییانگار زنده نبود ا یدستامون بود ول ریز موش

 رونیبرو ب ناروی:ولش کن ااریسام

 میخورد زیاز سرسره ل اریبا سام میاز تونل اومد یوقت

 از وقتتون رفت هیثان34:آقاهه

 میتور در حال رد شدن بود ریاز ز مینشست نیزم رو

 تونمینم گهی: دمن

 ایتندتر ب کمی:اریسام

 کرده بود ریمن پام به تور گ یاومد ول رونیزودتر از من ب اریسام

 گهید ای:باریسام
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 کردم ریگ تونمی:نممن

 19،18،17شمارش معکوس  هیثان20:اقاهه

 دست زدنو گفتن :زود تر زودتر ایلیخ نکارشیتور با ا ریدوباره اومد ز اریشده بودم که سام دیام نا

 بعد زنگو زد میدییپرچم هم برداشت و دو رونیب دیمنو کش عیپام ازاد شد سر یطرف پام وقت رفت

 دیکن قشونی:تمام گروه سوم برنده شد تشواقاهه

 میداخ جون بر  گهید یگروه ها یدست زدن حت همه

 هورا بزن قدش میبرد می:ما بردمن

 میدیبهم کوب دستامونو

نفر سوم گروه اول با زمان 59نفر اول .گروه دوم با زمان  هیثان50دوباره به گروه سوم با زمان  کی:خب تبرآقاهه
 یموش ها یبگم شما رو دیکه تونل بود با یزیبر شما درمورد چ نینفر دوم مسابقه هستن افر هیثان55

 موش مرده نبوده نیحرکت کرد یمصنوع

 .میراه برگشت به خونه بود تو

 خوب شد یهم که برد زهیسه تا جا یکه کرد یباز یشام که خورد نیاز ا نمی:خب ااریسام

 خوب شد اریبس ی:بلمن

 چرا با دوستات دعوات شد یبگ شهیم نی:جدا از ااریسام

 ؟؟ یدونی:تو از کجا ممن

 گفته بود نی:نگاریسام

 خواستم ناز کنم کمینبود من  یچی:همن

 :منظوراریسام

 قدر دونستن من یبرا تی:سواستفاده از موقعمن

 .پاره دوستات تا االن حتما دق کردن شیات ی:ااریسام

 خورنیحرص م ینجوریخوبه ا یلی:خمن

 میقد ی:نوچ نوچ نوچ دخترا هم دخترااریسام

 که هست نهی:هممن

 ومدیجرو بحث مو یصدا میپسرا شد یالیبود وارد و ومدهیبرقا هنوز ن نکهیخونه مثل ا میدیرس
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 شهیجات نم وهیمانگو جز م سی:اقا قبول نحانهیر

 دمیمن خودم تو فروشگاه د شهی:چرا اتفاقا جزوشون منیرادو

 یکنیم یجر زن یانبه اس دار یسیلینگی:داداش من اون االیدان

 0که  نیاز رادو ریبه غ دیبد20همه گهی:راس منینگ

 موش وانی: حکامران

 ی:ماهنیرادو

 :مرغنرگس

 گوی:مالیدان

 :مارنینگ

 نوشتم یبابا منم ماه ی:احانهیر

 10 هیبق5 نیو رادو حانهی:رکامران

 :سالماریسام منو

دفعه نرگس بلند شد با  هی کردنینگام م یخون یجواب دادن برقاهمون لحظه اومد دخترا با چشا اوناهم
 شدم میقا اریاومد طرفم که پشت سام ییدمپا

 عنتر یبود ی:معلوم هس کدوم جهنمنرگس

 :به توچهمن

دور زد و افتاد دنبالم رفتم اونطرف مبل  ارویسام زنمیم شتیدستم بهت نرسه ات نکهی:تربچه خر مگه انرگس
 مبل گهیطرفه د هیاونم 

تو سرمون  دیبا یما چه خاک اد؛بعدیسرت م ییبال هی یاون وقت شب بر یاونجور یگینم شعوری:کثافط بنرگس
 م؟یزیبر

 گهی:راس منینگ

 دنبالت ادیگفت ب اریبه اقا سام نی:کارت درست نبود حاال خوب شد نگحانهیر

 دیکن دییحرفشو تا یه خوادی:خوبه خوبه نممن

 سایوا ی:جرئت دارنرگس

 که غروغرو خانم وردمی:جونمو از سر راه نمن

 دی:دخترا بس کنکامران
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 کشمتی: منرگس

 وونسید نی:کمک امن

 الیپشت دان رفتم

 !؟؟یکنیم کاری:چالیدان

 منو بکشه خوادیشده م یبزن روان نیبه ا یزیچ یامپول هی:استاد دستم به دامنت من

 شعوریدختره ب یکن فینشونت بدم ک یروان هی:نرگس

 زدنیهقه مو پسرا ق حانهیو ر نینگ

 زدتمو قلقلکم داد میسرم منو گرفت کل اخر

 منو به فنا داد ستیبده که هست و ن طهیسل نیبه من و شوهر ا وبیخدا صبر ع ی:آنایسل

 خدا دلم درد گرفت ی:وانیرادو

 هان ؟؟ طهیسل یگفت ی:به کنرگس

 گفتم تی:به خوده اجنبمن

 ولم کن بزار برم ادبش کنم ولم کن حانهی: من تو رو؛رنرگس

 بابا دی:بس کنحانهیر

 دیخدا چه قدر شما دخترا بامزه ا یییبخندم وا تونمینم گهی:دکامران

 《حانهیر》

 دیخدا چه قدر شما دخترا بامزه ا ییبخندم وا تونمینم گهی:دکامران

 :واقعانیرادو

 الیخیب گهید هی:کاف من

 !!!:الوچهنینگ

 نیچشما رفت طرف نگ همه

 :جان؟نرگس

 ماست زهی:هوشا جانایسل

 گرفت نیرفت مشمبارو از نگ بعد

 :ما؟من
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 شونیاشاره کرد(ا اری:منو )به سامنایسل

 یشهرباز طیکه دادن به همراه بل یفروشگاه معروف با کارت هیاز  دیخر میهم برد گهید زهیدوتا جا نکهیوا

 :نمنه؟؟نیرادو

 د؟؟یرو برد نایا ی:اونوقت چجورنرگس

 مسابقه کی:شرکت در نایسل

 نطوری:که امن

 یالوچه بد دیکردو با تیما رو اذ نکهی:به جرم انینگ

 یچ گهی:نه تروخدا دنایسل

 گهی:راس ممن

 :من الوچه موخامنرگس

 دمی:نمنایسل

 ادی:دلت ممن

 آف کورس سی: نایسل

 ؟؟ یها رو برد زهیجا نیا اریبا سام یمگه نگفت نمیبب سای:واکامرا

 ی:اره که چنایسل

 می:پس ماهم از اون الوچه سهم دارالیدان

 االی دیسهم مارو بد گهی:راس منیرادو

 مال خودمه یچ یعنی:نایسل

 نصف شه دیبا زهیبابا مال خودمه همه جا مینیب نی:بشاریسام

 :عمرا همش مال منهنایسل

 زی:دوستان عزمن

 شدن طونمیبه من نگاه کردن متوجه نگاه ش همه

 میوارد بش گهیعمل د هیاز  دینداره با دهیفا ینجوری:امن

 :حلهنینگ

 omg:نرگس
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 :منظور؟ نیرادو

 من و بچه ها در دوران بود نیچشمش ب نایسل

 دیری:منظور همه دستا باال پنجه گربه بگمن

 سی:اوه کامران

 :بروبچ همه به سمت هدفنینگ

 دیاگه اونکارو کن کشمتونی:منایسل

 که یدرصورت میکنی:نممن

 :نهنایسل

 همه اماده باش؛حمله زیعز ی:شاگرداالیدان

 نیکن میتقس دیایتو شکمش که گفت:غلط کردم ب میرفتیم میداشت

 کالیبار ی:چه دختر خوبمن

 ارمی:من برم ظرف و قاشق بنرگس

 یکه گذاشتم دهنم طعم عال یقاشق نیکرد اول میازه تقسبه اند الیالوچه رو گذاشت وسط بعد دان ظرف
 بود یرو تو زبونم حس کردم عال یترش

 :به بهمن

 مامان ییی:وانینگ

 :وجدانا الوچش اصلهنایسل

 :کامران از اون الوهات بدهاریسام

 ای:بکامران

 هیعال یوا ی:وانیرادو

 رهیدلتون درد بگ دینخور ادی:بچه ها زالیدان

 بابا بزن به بدن یخی:بنیرادو

 ترشه یلیخدا خ ییی:وانرگس

 :ارهالیدان

 میدیخونه و خواب میو برگشت می.بعدم رفع زحمت کرد میو دخل الوچه ها رو اورد میموند یساعت هی تا
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 《نینگ》

 2:ساعت حانهیر میکالس دار یامروز چه ساعت گمی:ممن

 ؟؟ نی:امتحان خوندنایسل

 نگاه کردم هی:من فقط نرگس

 !!دیاگه نرسون کشمتونینخوندم م ادی:من ز من

 :خب باباحانهیر

 !!نی:ساعت بدنایسل

 12:30:اوممممنرگس

 :من گشنمهحانهیر

 د؟یخوریم ی:خب،چنایسل

 ؟ می:کوکتل ندارمن

 نه نرگس؟ می:فک کنم دارنایسل

 می:سه تا دارنرگس

 یعل ای کنمیدرست م یچ هیاالن  ی:اوکنایسل

 شد رفت اشپزخونه بلند

 سوال نداره؟ نیا گمی:منرگس

 میفرموله بر نیاز ا نجا،گفتی:نه فقط احانهیر

 گفت؟ روزی:همون که دنرگس

 :اوهومحانهیر

 سوال درسته؟؟ نی:اقا امن

 :ارهحانهیر

 هی. من رفتم اتاق و شروع کردم به حاضر شدن.خب میجمع کرد لمونویو وسا میساعت بعد ناهار خورد مین
 یساده بارژ صورت شیارا هی یو شلوار جذب مشک یبا شال و کتون یمشک دیمانتو سف

سم *و*ب هی فمیعکس گرفتم و بعد خاموش کردم انداختم تو ک هی نهییرفتم جلو ا دمیاز شارژ کش مویگوش
 رونیخودم فرستادم و رفتم ب یبرا
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 کنم یدانشگاه رو نم یزنده بودن پسرا نیتضم میکه امروز زد یپیگاد با ت ی:اوه مانرگس

 کیال گی:بمن

 عوض کنم ایمانتوم خوبه  گمی:منایسل

 :نه خوبهحانهیر

 :بچه هانرگس

 میژست گرفت گرهیم یداره سلف میدید میبرگردند سرمنو

 !ی:اووه چه عکسنرگس

 .شد رید می:برمن

 دانشگاه یو رفت به سو میشد نیماش سوار

 (بعد دانشگاه قهیدق ستیب)

 ی:پس حواست باشه برسونمن

 :نگران نباشنایسل

 اوردن فیپسرا تشر پیاومد که نگام رو به سمت در کشوند اک ییاشنا یصدا

 پچ پچ دخترا باال گرفت یکردن دخترکش شدن با اومدنش صدا پیخوشت چه

 سالم کردن و رفتن پشت سرمون بهمون

 رونیب دیبرگه از دفترش کش یسر هیکردن  ابیبعد استاد اومد بعد حضور غ قهیدق پنج

 رمیبگ خوامیامتحان م دی:کتابارو ببنداستاد

از رو برگه  خواستمیم سمیرا رو هم جابه جا کرد سه تا سوال و نتونستم بنو ییسر هیهارو پخش کردن  برگه
 که با حرف استاد موندم نمیبب یسل

 دینیبش ینظر یاقا شیپ دیبر ییانم سما:خاستاد

 شانس اه با حرص گفتم :چشم استاد نیبه ا تف

 《کامران》

 :که استاد گفت نوشتمیکه نشدم داشتم دوتا سوال اخرو م ییسن مجبور به چکارا نیتروخدا با ا نگا

 دینیبش ینظر یاقا شیپ دیبر ییسما خانم

 :چشم استادنینگ
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 سه تا سوال و ننوشته بود یخودشم پرت کرد رو صندل زیمن با حرص برگشو کوبند رو م شینشست پ اومد

 رونیتا االن ده نفر داده بودن و رفتن ب میوقت دار گهید قهیدق ستیگذشت که گفتن فقط ب قهیپنج دق هی

 صدام کرد نیاخرمو که نوشتم نگ سوال

 سیپ سی:پنینگ

 ه؟ی:چمن

 برسان یاری:برادر کامران نینگ

 سی:نمنه!شرمنده خودت بنومن

 شهیکم نم افتیاز شکل و ق یزیچ یکمک کن هی:نینگ

 :نوچمن

 صی:به درک خصنینگ

 یدرس بخون یخواستی:ممن

 هی نبارویمجبور شدم ا یوقت تقلب نکردم ول چیمن ه هینتونسته بنو یزیهنوز چ دمیکه گذشت د قهیدق چن
که توش جوابارو نوشته بودم و تا  یبرگشتم سره جام کاغذ یدور جوابامو نگاه کردم بعد بلند شدمو دادم وقت

 .کردیبا تعجب نگام م نینگ زیکرده بودم گذاشتم رو م

 دفعه بعد درس بخون خانم غر غرو یول امیکوتاه م ندفعهیجوابارو ا سیبنو عی:سرمن

 شمیکالس خارج شدم،دوستاش اومدن پ از

 تموم نکرد ؟ نی: نگحانهیر

 :نه هنوزمن

 بود المیبچه هادان شیپ رفتم

 :سالم داداشمن

 سالم کی:علالیدان

 ؟؟ ی:چطور دادنیرادو

 :خوبکامران

 《نیرادو》

 :خوبکامران
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 :اوهوممن

 ؟؟ هی:برنامه تون چالیدان

 میبر دی:سرهنگ کارمون داره بااریسام

 می:اره برکامران

 کالس دارم دی:شما برمن

 بابا یخی:بکامران

 برم دی:نه بامن

 میکامران بر ی:باشه بااریسام

 ی:باکامران

 :به سالمتالیدان

 تو؟ یدار یگفت: کالس چ الیدورتر شدن دان یوقت

 قرار دارم حانهیگفتم با ر ی:الکمن

 :جان؟؟؟الیدان

 پروژه ها ی:منحرف برامن

 :اوههالیدان

 :بلهمن

 سر کالسم فعال گهی:باشه من برم دالیدان

 دادا ی:بامن

 کردم جیدراوردم بهش مس مویگوش

 ^سالم^

 ^^ نیسالم اقا رادو^^

 ^قیتحق یبرا میاگه وقتتون ازاده االن باهم بر گمیم^

 ^^امیب دیفقط کجا با ین یمشکل^^

 ^ هست اونجا منتظرتونم دیسف یوندایه هیدانشگاه  نگیسمت پارک نیایب^

 ^^ امیاالن م یاوک^^
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 ستادمیوا نمیرفتم سمت ماش نیاز ا نیا خب

 دقت نکرده بودم چه خوشگل شده بود پشیشد به ت دایبعد سرو کلش پ قهیدق چن

 با مانتو کرم ست کرده بود اووم خوبه یو شلوار و کفش مشک شال

 زدم و درو براش باز کردم لبخند

 دیی:بفرمامن

 :ممنونحانهیر

 کنمی:خواهش ممن

 .میو به سمت مقصد حرکت کرد رونیاومدم ب نگیو درو بستم و بعد رفتم خودم نشستم و از پارک سوارشد

 (ساعت بعد هی)

 میدی:رسمن

 خوردیبدردمون م یلیکه خ میکرده بود دایرو با کمک دوستم پ یییجا هیبرداشتم  نمویدورب میشد ادهیپ

رخ تو همون حالت ازش  میبه صورت ن دمید یحالت خاص هیرو تو  حانهیکه ر گرفتمیعکس م یزیچ هی از
 قشنگ شد یلیعکس گرفتم خ

 گرفتم یا گهیبه طرف د نویبفهمه دورب نکهیاز ا قبل

 میپارک هم رفت گهید هیجاها

 اطیبا احت رزهیبدنت بهم م ستمیکال اکوس یبخور زیکه اگه حواست نباشه و ل میشدیرد م ییجا هیاز  میداشت
کمرشو گرفتم خدا رحم کرد  عیگرفت منم سر رهنمویخورد و پ زیل حانهیلحظه ر هیکه  رفتمیم نییداشتم پا

 بهش زل زدم غرق چشماش شدم شدیچ دونمیگرفتمش نم عیسر

 《حانهیر》

نگاشو حس کردم و منم بهش نگاه  ینیسنگ دونهیبودم که خدا م دهیانقدر ترس رهنشویگرفته بود منم پ کمرمو
 کردم

به خودم اومدم تکون خوردم اونم  شهیم کیکه احساس کردم سرامون داره نزد میبود ینجوریا قهیچن دق تا
 میاروم از هم جدا شد دمیفهم

 یافتیدستتو بده به من تا ن زشمایل یلیخ نجایسرفه کرد و گفت:اهم اهم خب ا به

دستشو گرفت سمتم اروم دستمو  زدیقلبمم تند م یریو رویه نیا یشده بودم تو سرخ رهیمنو بگ یکیخدا  یوا
 یوقت میاومد نییاز اونجا پا اطیگرم شد با احت نیدست رادو یبا گرما یبود ول خی خیگذاشتم تو دستش دستم 

 رونیاورد ب ویستیل هی نیکه رادو میمنتظرسفارشمون بود میرستوران رفت هی م؛بهیدیرس
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 مونده به نظرتون؟؟ یزیچ میتمام کارا رو انجام داد بایتقر نیاز ا نی:خب انیرادو

 سمینویمقاله من مقاله م هیو  میخوایم نتیپاورپو هی:من

 میبد لیو پس فردا تحو میو چک کن میتا فردا کارا رو انجام بد کنمیدرست م نتی:منم پاورپونیرادو

 :موافقممن

 سماینویمن مقاله رو م نیخوای:اگه منیرادو

 با خودت ارینداره برام شما پاور و درست کن فردا ب ی:نه نه اصال کارمن

 غذارو اورد گارسون

 دیی:بفرمانیرادو

لباسام شروع کردم به مقاله  ضیبعد از تعو یاستراحت چیو من بدون ه میبه خونه برگشت میکه خورد ناهارو
 نوشتن

 رفت؟ شیگفت:تاکجا پ نیدرحال نوشتن بودم که نگ شدیم یساعت سه

 مونده جهیعکس و نت نتیمصاحبه ها با پر نی:اووم خوبه اخراشم فقط امن

 سیتو نوشته هاتو بنو رمیگیم نتی:من عکسارو برات پرنینگ

 :دمت گرمحانهیر

 کارمیمن ب نیخوای:اقا کمک منایسل

 لحظه هی یای:محانهیر

 مقالم اماده شد نایو سل نیکمک نگ با

 هم مونده؟؟ ییا گهید یزی:خب چنینگ

 :نه فداتون شم تموم شد دستتون درد نکنهحانهیر

 شام دیای:بچه هابنرگس

به  جیمس هیموندن،قبل از خوابم  داریبچه ها ب یول دمیخسته بودم رفتم خواب نقدریمن ا میکه خورد شامو
 .دمیراحت خواب لایحاضره.با خ نتیدادم اونم گفت پاورپو نیرادو

 《اریسام》

هم سرش تو لبتاب بود داشت پاور درست  نیرادو خوندیکامرانم داست پرونده رو م خوندمیروزنامه م داشتم
 کردیم حیبرگه صح ششیهم پ الیدان کردیم

 شه؟؟یرو بزارم بد نم دیاسال نیا گمی:منیرادو



 

 
65 

 !!رو بزار یکی نیا یاول یبزار برا نوی:االیدان

 زیپرونده رو انداخت روم یعصب کامران

 خوانیم یک نایپس ا خودهیهمشون ب جهیگزارشاتم که نت خورهیبهم م تیوضع نی:اه حالم داره از اکامران
 عکس

 مینشون بدن که ما وارد عمل ش العمل

 افتهیاتفاق نم یکه هم ییهویصبر داشته باش برادر من  کمی:نیرادو

 میپرونده ا نیتحمل ندارم دوساله ما دنبال ا گهید یفهمیشده م زی:صبرم لبرکامران

 اروم باش نییپا اری:صداتو بمن

 گفت بهت؟ ی:امروز سرهنگ چکامران

و  یپارت هی یبرا کننیم یها گفتن فعال در سرشمار  یکه نفوذ یزی:باهاش حرف زدم گفت طبق اون چمن
 مواد بعد هم قاچاق

 گفت؟ نوی:واقعا انیرادو

 :ارهمن

 هست؟؟ یک هیپارت نیا:کامران

 هیقاچاق انسان استفاده کنن  یهارو برا یسر هیکه  یگفتم که فعال هدفشون تعداد دانشجوها ی:معلوم نمن
 .رنیرو بگ یقرار پارت یبه زود گنیم یهاهم مواد ول یسر

 دیچیهم نپ یهم به پروپا ادیخودش شروع کنه ز ریتا ام دیفعال صبر کن دی:په باالیدان

 :از همشون متنفرمکامران

 چهار دختره نیا یتوجه شون رو نیشتریب نی:دقت کردنیرادو

 ؟یچ یعنی:من

 هم از نرگس خوشش اومده میکر نایاز سل ریام حانهیاز ر یعل نیکه مثال االن احسان .از نگ گمی:منیرادو

 شم رشیگیحتما پ دیرفتارش مشکوک شده با یلیمشت شد.خ الیدان یگفتن اسم نرگس دستا با

 ؟؟یساالر می:کرالیدان

 :ارهنیرادو

 !بهم؟ یختیر هوی:توچته چرا کامران

 امیاب بخورم ب هیمن برم  یچی:هالیدان
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 شد و رفت بلند

 مشکوک شده یلیخ نی:اقا انیرادو

 هیجور هی:منم متوجه شدم چن روزه من

 شمی:کم کم دارم نگرانش منیرادو

 نکنه گمی:مکامران

 ؟؟ی:نکنه چمن

 :دوباره؟کامران

 :اه حرف تو کامل بزننیرادو

 :عاشق شده؟کامران

 :دلت خوشه هانیرادو

 :عاشق نرگس؟؟من

 نرگس هم بدجور مشکوکه نی:اره اخه اکامران

 :منظور؟؟من

 الیدوست دختر دان هیسرقض ادتونهی شوی:چن سال پکامران

 باوره دور از گهید نیاون نرگسه ا نیا یگیم یعنی:بروبابا نیرادو

 گهی:راس ممن

 د؟ینشد شونیمکیقا یمتوجه نگاه ها دیگیم یعنی:کامران

 :نهمن

 بود یهم نرگس محمد الیدوست دختر دان لیاسم و فام هیدختره محمد یا هیلیفام یدونی:مکامران

 شاگرد هستشو بس هی الیدان یباشه نرگس فقط برا یفقط تشابه اسم تونهیم ی:حرفت درست ولنیرادو

 شد یاز نرگس خوشش اومده عصب یساالر میگفت یوقت کهیپس چطور ی:اگه فقط تشابه اسمکامران

 بگم واال ی:چنیرادو

 :نظرت؟کامران

 دختره نیکن در مورد ا قیتو تحق یول زنمی:من باهاش حرف ممن

 :باشهکامران
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 《نرگس》

 میکن کاریچ ادیمن خوابم نم دیکه االن رفت خواب حانهیر نی:اقا امن

 میکن ی:تخته شطرنج بازنینگ

 ی:نه حسش نمن

 شنیاست ی:پلنینگ

 :نه نهمن

 کباب ببر اری:نون بنایسل

 :مسخرهمن

 گرفتم شبید مینیبب یهند لمیف دیای:اقا بنایسل

 مینی:اره ببنینگ

 :باشهمن

 وصلش کرد ونیرفت فلش زد به تلوز نایهم اومد کنارم نشست سل نیفلش اومد نگ هیو با رفت

 ه؟ی:اسمش چمن

 یوانگیو د ی:جوانگنایسل

 هم توشه اره؟ ری:رانبنینگ

 کایپی:اره با دمن

 شروع شد لمیف

 پسره چه باحاله نیاز خنده ا دمیخدا ترک یوا

 رو،انگار مجبورش کردن مست کنه یتی:شاسکول شوهر آدنینگ

 دیص*ق*ریخنده دار م یلی:خنایسل

 دنیص*ق*دوتا پاشدن باهم ر نیبود ا ادیقرش ز نقدریا لمیاهنگ اومد توف هیبعد  قهیدق چن

 چرخش هیقرش بده اهان اهان حاال  ای:حاال بنینگ

 رهیمنو بگ یکی:نایسل

 کاپور ری:زنده باد رانبنینگ

 دینیبب لمویف هیخولو چال بق دینی:بشمن
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 انیبه پا لمیسال نوف لیکرد وبا تحو یقشنگ ازش خواستگار یلیاشکم در اومده خ لمیف یساعت اخرا مین
 دیرس

 ه؟یاسمش چ یاخرش چه قشنگ بود سال نورو نشون داد گفت ی:اخنینگ

 یوانگیو د ی:جواننایسل

 برم حتما اهنپاشو دانلود کنم دی:بانینگ

 من بفرست ی:بعد برامن

 م؟یما دار میفردا که امتحان ندار نمی:ببنایسل

 میفقط کتاب تست بود که اونم تو کالس حل کرد گهی:نه دنینگ

 :اهاننایسل

 دیخر می:فردا برمن

 م؟یبر دونمی:نمنایسل

 می:وللش حاال تا فردا برمن

 .میدیسرجامون خواب میرفت یغرق خواب بود همگ حانهیتو اتاق ر میرفت ییتا سه

 (دو روز بعد)

 《الیدان》

با نرگس دوست بودم  نکهیهنوز خواب بودن هههه من قبال از ا نیشدم کامرانو ورادو داریب8ساعت صبح
 ریبخ ادشی ییصبح ه 8ای 6چه برسه به  شدمیم داریرو بزور و کتک ب10ساعت 

 شیسال پ5بک  فلش

گفت سال  شهیم بایسالش بود تقر23که با نرگس دوست بوده. یسالشه و موقع28 الیبدم دان حیتوض هی>>
اثر گذاشته بود و  الیدختر رو دان نیاونقدر ا یاخر دانشگاش بوده اونموقع هفت ماه باهم دوست بودن ول

 <<دختر چن سالشه ؟؟ نیمهم نبود که ا الیدان یمهم شده بود که برا

 ؟؟ دمیدارم پس م دنیکردم که تاوانشو با نخواب یه*ا*ن*خدا من چه گ یا

 خوابالو جواب دادم یکردم و با صدا دایرو پ یباز کنم گوشچشممو  یحت نکهیا بدونه

 :بله؟؟من

 ؟؟یتوهنوز خواب ی:سالم داننرگس

 !یکرد داریخواب بودم شما منو ب زمی:سالم عزمن
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 ؟یبخواب11تا  یخواستی:نکنه منرگس

 :با اجازه بزرگترامن

 کنمیم دارتیهر روز ب 8به بعد ساعت  نی:از سنت خجالت بکش از انرگس

 خوادی:نه نممن

 بده تتیوضع یلی:چرا خنرگس

 :چشه؟من

 بخوابه نقدریا دی:مرد که نبانرگس

 خوابمی:من ممن

 مالپور یاقا شهیهم ی:پس خداحافظ برانرگس

 کجا؟ ی:همن

 :خونه اقا شجاعنرگس

 رو تخت نشستم

 بود ؟ یچ یخداحافظ نیمنظورت از ا اریدرن ی:مسخره بازمن

 شدم نگلی:دوباره سنرگس

 گفته؟ یک یاضاف ی:غلتامن

 :خودم گفتمنرگس

 ل؟ی:دلمن

 خوامیمی:من شوهر تنبل منرگس

 !:من کجا تنبلم؟من

 ؟ی:معلوم ننرگس

 :نهمن

 ؟؟ یباهات باشم صبحا زود بلند شو اوک یخوای:در هر صورت اگه منرگس

 دونمی:نممن

 زنمیمن صبحا بهت زنگ م میندار دونمی:نمنرگس

 خانوم خانوما یندار ی:حاال باشه من برم صورتمو بشورم کارمن
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 ی:نه بابانرگس

 ی:بامن

 (االن)

 کردیچرا رفتم حتما درکم م دونستیرو لبم نشست اخ اگه م یخاطرات لبخند تلخ یاور ادی با

الم که نکردم و خوشح داشیپ یهنوز هم دوستش دارم بعد از اون ماجرا در به در دنبال نرگس گشتم ول من
شانس به من بده تا خودمه بهش ثابت کنم چون هنوزم که هنوزه اسمش رو  هیکه  خوامیو از خدا م دمشید

 تپهیاون م یقلبم حک شده و برا

 .خوندیداشت کتاب م رونیب اریخوردم شروع کردم به حاضر شدن سام صبحونمو

 یخداحافظ اریر برداشتم از سام چییو مدارک و سو فیک دمیپوش یبا شلوار و کفش مشک دیسف زیبل هی خب
 شدم و حرکت کردم امروز جلسه داشتم .وارد اتاق جلسه شدم همه اومده بودن نیکردم و سوار ماش

 اومدم ریاگه د کنمیم یعذر خواه ی:سالم به همگمن

 .(نکهیخب دوستان موضوع ا میشروع کن میخوایم دینیبش دییمالپور بفرما یاقا کنمی:)سالم نه خواهش مریمد

 .بود ریمصادف با تموم شدن صحبت مد مییشدن چا تموم

 دییسرکالس بفرما دیبر دیتونیتا فردا دانشجوها اسماشونو بدن م میکنی:امروز اعالم مریمد

 میو با پدرام به طرف کالسامون رفت بلندشدم

 ؟ هی!خوبه نظر تو چرازی:اووم اردو شپدرام

 :به نظرم خوبهمن

 نشد؟ یلیخبر از ل گمی:مپدرام

 ه؟ی:منظورت کمن

 گمیمن خوب شاسکول عشق گمشده اتو م ی:عمه پدرام

 :هنوز باهاش صحبت نکردممن

 یکن خودتو تو دلش جا کن ی:به نظر من وقتو از دست نده و سعپدرام

 کنمیم ی:باشه سعمن

 نمتیبی:خب من برم تا بچه ها کالس و به فنا ندادن مپدرام

 برو ی:اوکمن
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 نیو اصال حواسم به روبه رونبود و هم گشتمیم یزیسمت کالس تو برگها دنبال چ رفتمیکه داشتم م همونجور
 افتهیبخورم تموم برگه ها از دستم ب یکیباعث شد به 

 من من واقعا متاسفم یوا ی:انرگس

 من ینرگسه عشق کوچولو دمید

 نداره بی:عمن

 و شروع کردم به جمع کردن برگه ها اونم کمکم کرد نشستم

شد دستامون بهم خورد .دستم  نیاونو برداره وا خواستیبه رو بردارم که انگار نرگس هم م یبرگه ا خواستمیم
دستشو بکشه که دستشو گرفتم و برگه رو هم برداشتم و بلند شدم اونم  خواستیرو دستش بود م

 ش بگمبه دیبا هیکاف گهیبلندکردم.د

 د؟یکنیم کاری:استاد چنرگس

 ؟یبخشی:هنوز هم منو نممن

 د؟یزنیحرف م ی:در مورد چنرگس

 :خودتو به اون راه نزنمن

 دانشگاس لطفا نجای:انرگس

 بسه گهی:دمن

 :ولم کننرگس

 الیهمون دان یکه دوسش داشت یهمون ادمم همون ؟منیفهمینم ؟چرایدی:اخه چرا حرفم گوش نممن

 قشنگش اشک بود با بغض گفت یباال تو چشا اورد سرشو

سوال تنهام  یمتاسفانه ترکم کرد و من با کل یول شناسمیروم زنهیکه تو در موردش حرف م ی:اون ادمنرگس
 گذاشت

 فرصت بده هی:نرگس من مجبور شدم به من کلک زدن به من من

که جلوت  یکس نی!؟ نابودم کرد ایفهمینابودم کرد م یکه تو به من زد یضربه ا تونمینم الیدان شهی:نمنرگس
بود که  فیضع نقدریها شو بهم بچوسبونه ا کهیروح نداره قلب نداره قلبشو شکستن نتونست ت گهید ینیبیم

 نبود تو گور بود نجایدوستاش بلندش کردن وگرنه االن ا

 ؟یچ یعنیتو گور بودم  ری:زبونتو گاز بگمن

 ید که خبر نداراتفاقا افتا یلی:خنرگس

 ؟یکنم تا باورم کن کاری:چمن
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 سادیجلوتر وا اومد

 یبرگردون دمویزجر کش تیکه از دور ییروزا یتونیم یاحساساتمو بهم برگردون یتونیکن ؟م کاری:بگم چنرگس
 کم کن مینحستو از زندگ هیسا شهیهم یبرا یاگه نتونست یبسم الله راه برات بازه ول یتونیاگه م

 ؟؟یکنیباورم م ی:اگه موفق شدم چمن

ساله  15منو مثل نرگس یتونیثابت کن م یمونیاالن پش یثابت کن که گول خورد کنمیگفت:باورت م آروم
 .ثابت کن یو حالم و خوب کن یبساز شیپ

 گفتم که بشنوه یکنارم رد شد جور از

 دوست دارم یلی:خمن

از  گهیو د یشیدواباره مال من م ارمین باش دوباره بدست مبرنگشت به راهم ادامه دادم .مطمئ یول ستادیوا
 دمیدستت نم

 《نرگس》

 ستادیوا یچ یو زمان هم نیزم دنشیباشن

 دوست دارم یلی:خالیدان

 ییتو دهن به سرعت خودمو به دستشو ادیداره م یپاشو محو شدنش.حس کردم همه چ یهم صدا وبعد
 ؟یبود چرا لعنت دهیرسوندم و باال اوردم رنگم پر

 دادم بغضم که جلوش نگه داشتمم بشکنه زه،اجازهیدادم اشکام بر اجازه

 بگو به دلم بگو ا کجا برات دل زده شدم بگو

 زدم اتویبد دیو عوضش ق یدید ینم امویکه خوب تو

 عاشق چشماتم اتیبا تموم بد شناسمیم خودمو

 یمرحم واسه دل تنهام یدیبگو حاال که د بگو

 یامیدن یهوا واسه نفسام یدیکه د حاال

 یریبگ امویانتقام خوب یریم یدار

 منو نیغمگ یشبا یکن یستاره بارون م یدار

 فقط نروو یکه تو بگ یقبوله هرچ باشه

 بود که گفتم عاشقم نیاشتباهم ا دمیشا

 دمیقلبمو باختم به تو نفهم کجا
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 یها شد بهی، مث غر یشینم مایچرا مث قد بگو

 یخاطراتو زد دیگذشته ها گذشته ق یگیم چرا

 یراه شکستن غرورمو خوب بلد یکه نفسم حاال

 بودم ادتیهر لحظه مو به  یدونستیکه م تو

 تارو پودم یحاال که شد یبر ستین یمنطق بخدا

 تو از جونم یب گذرمیاز من م یبگذر

 منو نیغمگ یشبا یکن یستاره بارون م یدار

 فقط نروو یکه تو بگ یقبوله هرچ باشه

 بود که گفتم عاشقم نیاشتباهم ا دمیشا

 دمیقلبمو باختم به تو نفهم کجا

 گذاشتم رو قلبم دستمو

 ،المصبیشیدرست نم گهید یتو شکست یاون بتپ یبرا دیفعالشه؛نبا تیقبل دحسی،نبایتندتند بزن دینبا دینبا
 یشیدرست نم یخورد شد یشکست

 خدا چرا برگشت؟چرا؟ یا

 "تنگ بشه که دلتو شکونده یکس یدلت برا ستیانصاف ن"

 《نایسل》

 دفعه چش شد هیکالس وا  ادینداد نم جینرگس مس شیپ قهیدق چن

 نوشتیتخته داشت جواب سوالو م هیرفته بود پا حانهیر

 ؟؟ میاخر جمع کن دی:دوستان چرا بایمراد یعل

 نگاه بنداز هی:فرمولو نینگ

 کادر سبزه نییی:پایسلمان

 متشکر افتمی:یمراد یعل

 نی:خب درسته ممنون بابا پور برو بشاستاد

نداش به موقع  یشوخ یدر کارش با کس یول یباحال و مهربون یاقا یلیدانشگاه بود خ ریکالس باز شد مد در
 یطاهر یاقا شدیم یجد
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 به احترامش بلند شدن همه

 گرمیمن وقتتونو م دیبچه ها ببخش دیی:بفرماریمد

 کنمی:خواهش ماستاد

با  کردیم یشده سع ریمد یداره االن دو سه سال یمعلم به گفته خودش سابقه استاد زیرو م نشست
 دانشجوها روابط دوستانه داشته باشه

 :خب سالمریمد

 :سالمهمه

 د؟؟ی:خوبریمد

 :بلههمه

که  یدانش اموزان یبرا میاردو بزار هیباهاتون صحبت کنم قرار هستش  یزی:خوبه امروز اومدم در مورد چریمد
 رازیاردوش ش شتریب نمهی نیا یول دیمعلم( همتون باهوش هست زیباهوش البته بزنم به تخته)زد رو م

 شیشماست پ تیفعال یبرا ازیجور امت هیهم هست  یقاتیتحق هیحیحال که تفر نیدر ع نکهیهستش وا
 داره یخوب ریمدرک تون تاث یتو نیداشنگاه ا یاستادا وهم برا

 دی:ببخشیساالر

 :بگو گلمریمد

 ه؟؟یچجور,طشی:شرایساالر

اردو استاد ها  نیتو ا میریگیاز دانشجو ها م یامتحان کل هی یمهم یاردو نیهمچ هی یما برا هی:سوال خوبریمد
اساس نمره چهار تا گروه هشت نفره همراه با چن تا از استادا ما بر  میدار اجینفر احت28هم همراهتونه ما به 

 میکنینفرو انتخاب م28 نیا میریگیکه م یامتحان

 ریمد ی:اقاحانهیر

 :بگو باباپور جانریمد

 هستش و زمان گرفتنش؟؟ یاز چ دیریبگ دیخوایکه م یامتحان نی:احانهیر

 شهیامتحان گرفته م ندهیکه استادها درس دادن و پنج شنبه هفته ا ییخودتونه تا اونجا ی:از درساریمد

 د؟یریبگ رترید شهی:نمیصبور

نفر رو 32 نیا دیما با گهیدر واقع جمعه دوهفته د میگرفتیامتحانو م نیزودتر ا دیتازه مابا زانمی:نه عزریمد
 .میبفرست

 به نرگس بگم دیها شروع کردن به پچ پچ کردن با بچه
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 یخانم مظفر دیخداحافظ بچه ها ببخش دی:خب پس اماده امتحان باشریمد

 کنمی:خواهش ماستاد

 کالس بود یاخرا گهیاز کالس رفت د ریمد

 کنم حیبرگه صح خوامیاروم م یول دیحرف بزن دیتونیکالسه م ی: چون اخرااستاد

 :خب؟؟نینگ

 زارهیم ریرو مدرکمون تاث گهیم می:به نظر من خوبه برمن

 تار مو هی یهم فدا مینتونست یکه هچ میبر میتونست میکنیم نیتمر کمی:ماهم که درسمون خوبه فقط حانهیر

 پس حله ی:اوکنینگ

 به نرگس بگم دیبنداز ادمی:من

 ی:اوکحانهیر

 به استاد یداد قتویتو تحق ی:راستنینگ

 فلشو لبتابشو داده به من هیاز ک نیرادو یانداخت ادمی:خوب شد حانهیر

 ن؟؟ی:نمنه رادومن

 مگه هی:چحانهیر

 میقد یخجالت بکش استغفرالله دختراهم دخترا یگیم کشویچ:پرو مگه نامزدته که اسم کونینگ

 ؟ شدهی:خب حاال انگار چحانهیر

 میهم مشغول صحبت شد نیمنو نگ,استاد شیدراورد با لبتاب رفت پ مقالشو

 《حانهیر》

 سادمیاستاد باال سرش وا شیو مقاله برداشتم رفتم پ لبتابو

 :استادمن

 :جانماستاد

 رو بهتون نشون بدم؟ دیکه داده بود یاالن کارگروه تونمی:ممن

 یکرد کاریچ نمیبب نیبش ای:اره چرا که نه االن وقتم ازاده باستاد

 و دکمه شو زدم تا روشن شه رونیب دمیکش فشیاز ک نویرادو لبتاب
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انواع شو و  اش گرفته تا خیگفته شده از تار یاز همه چ بایمقاله درمورد موضوع توش تقر نی:استاد امن
 چن تا مصاحبه بعدهم عکس هیاستفاده امروزشو و..

 منم پاور رو اوردم . لبتابو به سمت استاد چرخوندم دیدیاستاد داشت مطالبو م تا

 عکس هستش شتریکنفرانس ب یبه طور خالصه برا زیاز همه چ نتیپاورپو هی نمی:امن

 هیمقالتون هم عال نیافر رهینظ ی:باستاد

 زد نکشویو ع رونیبچه هارو هم اورد ب ستیباز کرد ل دفترشو

 بود؟؟ یک تی:هم گروهاستاد

 یبهرام نی:رادومن

 زیبرام بر ید یحتما تو س نتویپاورپو نینمونه از ا هی هیکارتون عال یلیباشه خ نجاستیا ؛اهانی:بهراماستاد

 دییبفرما ختهیر ید یشو براتون تو س یکپ یبهرام ی:اقامن

 ممنون کارتون کامله نمرتو برات گذاشتم یعال اری:بساستاد

 برگشتم سرجام نشستم فشیخاموش کردم گذاشتم تو ک لبتابو

 :خوشش اومد؟نینگ

 :ارهمن

کارشونو  یبابا پورو بهرام ارنیدادم فردا حتما ب قیچهارشنبه بهشون تحق شیکه جلسه پ ییی:بچه هااستاد
 دادن نمرشونم کامل بود لیتحو

بهش دادم و  نویلبتاب رادو دمیتو راه که پسرارو د میهم گذروند گهیکالس خورد استاد رفت دوتا کالس د زنگ
که داشتم بهم  یاز خوشحال شیحس ب هی دنیکه باعث شد از شن یزیچ یرو گفتم خوشحال شد. ول جهینت

 خوب بود یلیدست بده خ

 همکار جونم دی:خسته نباشنیرادو

 《نینگ》

 خودمو نگه داشتم نخندم یلیشده خ یرو چه قرمز حانهیر افهیق یوا

 د؟؟یایشماهم اردو م گمی:منایسل

 راز؟ی:اردو شاریسام

 :ارهحانهیر

 میکه بر انهی میشیقبول م مینیبب میامتحان بد دی:بزارنیرادو
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 میشیکه ما قبول نم ی:نکنه شک دارکامران

 دیصبر کن نکهیگفته منظور ا ی:نه کنیرادو

 کمه تونیکی نکهی:مثل ااریسام

 :اره نرگس حالش خوب نبود برگشت خونهمن

 باشه ری:خنیرادو

 شاللهی:امن

 با اجازه میما بر گهی:خب دنایسل

 ی:با حانهیمنور

 میو به طرف خونه را افتاد میشد نیسوارماش

 میخونه حتما به نرگس بگ میدی:اقا رسنایسل

 میریحتما اردو رو م میداشته باشه اگه هممون تالش کن ینترس منکه فک نکنم نرگس مشکل میگی:محانهیر
 میریگیمدر کمون م یمثبت برا زیچ هیهم  شاللهیبهمون ا گذرهیهم خوش م

 (ساعت بعد هی)

 《نرگس》

االنم از  گردمیدادم برم امیپ یچون حالم خوب نبود به سل ییشدم بعداز رفتن دستشو داریدر زدن ب یباصدا
 بهتر شدم کمی دمیاونموقع خواب

 در خودشو کشت اووف

 :اومدم اومدممن

 سفره هیها بودن اومدن تو رفتن لباس عوض کردن و نشستن پا بچه

 :خب چه خبر؟من

 :عرضم به حضورتنایسل

 میبر میخوایحرفاش تموم شد رفتم تو فکر عجب! اردو م یوقت

 بود نیهمش ا گهی:اره دنایسل

 :نظر؟؟نینگ

 میکار کن دیبا کمیفقط  می:خوبه برمن
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 یندار یتو مشکل نهیموضوع ا ستین یزی:اونکه چحانهیر

 :نهمن

 میشروع کن می:پس بسم الله برنینگ

وبعد هم  میو تا شب کار کرد گهید زهیکتاب تستو وکل چ میاورد لویتمام وسا میرفت میرو جمع کرد سفره
 میفردا رو دوره کرد یدرسا

 میدیتا روز امتحان بعد هم خواب میکرد یزیبرنامه ر کمی

 《اریسام》

بدم مافوق پسرا به علت  یحیتوض هی) میحرف برن ریباهاش درمورد اتفاق اخ کمیتا  میسرهنگ اومده بود شیپ
بهش  شویلیپسرا درجه اص تیقرار شده بعد از مامور یفعال از گرفتن درجه خودشو معاف کرد ول لیدال یبرخ
 (بدن

 ببرنتون اردو خوانیپس م نظوری:که اسرهنگ

 خود دانشجو یدانشگاه هم برا یهم برا هیمهم یامتحان چون اردو هی:بله قربان البته با گرفتن من

 :سرشو متفکر تکون دادسرهنگ

 نگفتن؟ هیامتحان ک خی:حاال تارسییر

 ادی:واال گفتن پنج شنبه که داره مکامران

 هیقض نیسر ا دیمارو معاف کن یجور هی کنمیقربان ازتون خواهش م نیریبگ خوانیم

 :منظور؟؟سرهنگ

 رفتمیم شیاوهه من چن سال پ خورهیحالم داره بهم م تیوضع نیواقعا از ا گهید دیستین بهی:شماکه غرکامران
 سن نیدانشگاه اونموقع حال داشت نه االن تو ا

 دیبا زایچ نیسالته ا28اعصاب و تحمل نداشته باشه منم بچه تو که  دیبا یکی:مگه تو چن سالته اونسرهنگ
 باشه یبرات عاد

کار  میاون دوره دانشگاه گذشته؛ما االن دار دیخواهشا درک کن یرو حرفتون حرف بزنم ول خوامی:قربان نممن
 میهم شک نکردن استادا و پسرارو دار یاز طرف تیطرف استرس مامور هیاز  میکنیم

 دانشجوهاخو کننیشک م دیکه شما امتحان ند شهینم یول فهممی:مسییر

 کنه یکار هیتونست  دیشا ریبا مد نی:شما صحبت بکننیرادو

 دایبد دیخوایامتحان م هیخودتون  نی:حاله چه لوس کردسییر

 شهینم میدوسش دار یلی:به جون محسن که خکامران
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 یدیجونه بچه مظلومه منو قسم م ی:نه توهم خوشت اومد هسییر

 :قربان مظلوم محسن؟؟نیرادو

 ؟ دی:چشه مگه نکنه حتما ما مظلومسرهنگ

 اون مظلوم و اروم طونی:غلط کردم اصال ما شنیرادو

 :صد البتهسرهنگ

 :ا قربان؟نیرادو

 زنمیحرف م ی:زهر مار باشه من با طاهرسییر

 چه در من دوست دارم ینمهربو نقدریدورت بگردم که ا ی:الهکامران

 پس کلش زدم

 :ببند دهنتومن

 هست یزیچ هی ی:ولسرهنگ

 قربان ی:چمن

 ؟؟ کننیاردو شرکت م نیا یهم تو دیزنیکه درموردشون حرف م ییاون دخترا نکهی:اسرهنگ

 میایگفتن ماهم م میزدیحرف م می:امروز داشتنیرادو

 یتمرکزش رو ریام پیاک دیدونیکه خودتون م ییبچه ها تا اونجا دینیگفت:بب یرفت تو فکر بعد ازمدت سرهنگ
 به هدفش برسه یپارت هیبا  تونهیهمه دانشجوهاست م

 :خب؟کامران

 دارن یاهداف اونا نقش مهم ینشستن و تو پیبه دل اک طوننیدختراهم که صدر صد ش جهی:درنتسرهنگ

 ؟ میکن کاریچ دیگی:ممن

هم گروه خودتون بشن استادتون هم حتما  دیدخترا اگه جز افراد اردو شدن با نیا یطی:تحت هر شراسرهنگ
 شهیبراتون م یکمک هیدخترا حتما  نیدستتون باز بشه ا کمیباشه تا  الیدان دیبا

 بکنه؟ تونهیم یسوال مراقبت از دخترا چه کمک هی:نیرادو

 دمیکه من از شما فهم ییفایبا اون تعر نکهیشماست دوما ا یو قانون یشرع فهی:اوال مراقبت از اونا وظسرهنگ
شما  ارنیهرجورشده بدستشون ب خوانیدخترا خوششون اومده و م نیاونا از ا یتمام اعضا ادیبه احتمال ز

 دیکن تیبا دخترا اونارو اذ دیبا

 !دیگیم یعنی:کامران
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شما اونارو پسرارو ازار  یکینزد نیو ا ادیو دخترا ازتون خوششون ب دیبش کیبه دخترا نزد دی:درسته باسرهنگ
 دیکن کاریچ دیبا تایموقع نیتو ا دیبا دیدونیبده فک کنم م

 ؟ی:اگه دخترا نتونستن چکامران

 درسشون خوب باشه دیالحمدالله با دینترس توننی:مسییر

 :هستن مطمئنممن

 زمیچ هی:من نگران  نیرادو

 ؟ی:چسرهنگ

 ؟؟ میکن کاریچ دین شدن ما بااگه دخترا عاشقمو یول دای:ببخشنیرادو

 ایکنیم یی:اووف توهم چه فکراکامران

 م؟یکن کاریاگه شد چ گهی:راس ممن

 والسالم میمجبور بود میسیپل گمیم تایمثل همه مامور میکنیم کاری:چکامران

 انیکنار ب لیدل دونهی نیبا ا کنمی:فک نمسرهنگ

 ؟ میباهاشون ازدواج کن میکن کاریچ دیگی:مکامران

لج نکنن باهاتون فک کنن  نکهیا یاعتماد برا یبرا دیبش کینزد یحد هیتا  یول دیازدواج کن گمی:نمسرهنگ
 که عاشقتون بشن دینش کینزد یبهشون اونقدر یدیدستور م

 تو سرمون میزیریم یخاک هیهم  شدن

 :باشهمن

 نیاپه همچ گمیو حتما م زنمیو باهاش حرف م زنمیم یزنگ به طاهر هیمنم  دیبر دیتونی:حاالهم مسرهنگ
 الیقبول شدن شمارو با اونا هم گروه کنن به همراه دان ییدخترا

 گهید می:پس ما برنیرادو

 به سالمت دی:برسرهنگ

 امتحان بدم خوامی:اقا تو رو جون محسن قسمت دادما من نمکامران

 دفعه سرهنگ بلند شد گوشو کامرانو گرفت هی

 ول کن زتیتورو جون عز یگوش منو در اورد نیجونم تو پدر ا سیی:آخ آخ رکامران

 نه؟ یخوایکتک م نکهی:تو مثل اسرهنگ

 المصب نی:نه به خدا فقط ول کن اکامران
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 مگه چن سالتونه؟ زنهیغر و چونه م یگوششو ول کردو گفت:اه اه اندازه دخترا ه سرهنگ

 نه نادونهجوو دیخودتون ببخش ی:شما به بزرگنیرادو

 :هوشا نادون عمتهکامران

 دمی:بعدا جوابتو منیرادو

 تمرکز کنم زود خوامیم دی:از جلو چشام گمشسرهنگ

 :با اجازهمن

 یو اروم یخوب نیپسر به ا دیریبگ ادی اریسام نیاز ا کمی:سرهنگ

 ارومه نی:اکامران

 دی:اره برسرهنگ

 میو به خونه برگشت میشد نیسوار ماش رونیب میکه اومد یاگاه از

 《یراو》

جدا از همشون امتحان گرفته اونا هم  ریمد نکهیا لیپسرا تونستن به دل دیگذشت و روز امتحان فرارس روزها
 یکردن و امتحانشونو دادن ول نیتمر یقبول شدن خودشونو از امتحان معاف کنن دخترا تا روز امتحان کل

 انه؟؟؟ی شنیاوناهم جز افراد اردو م ایبود که ا نیوسط مهم بود ا نیکه ا یزیچ

 《یراو》

 انتخاب شده اردو هستش رو بنر بزنند یدانشجو ها یامتحان که اسم اسام جهیسه شنبه قرار شد نت روز

موضوع مهم بودو  نیقصه ما ا یدخترا یبرا یول انهیبرن  توننیاز دانشجوها براشون مهم نبود که م یلیخ
 برسن خوانیکه م یا جهیدوست داشتن به نت

 ایمورد پسراهم نگران بودن که ا نیبنرو بزنن استرس همه وجودشون رو گرفته بود تو ا خواستنیکه م یزمان
 ؟ انهیدختراهم همراهشونن 

 《نایسل》

بعد چشمامو باز  قهیلطفا.چن دق ایچشامومو بسته بودمو دسته دخترارو گرفتم خدا زدنیداشتن بنرو م یوقت
 شدم اسم ما تو بنر بود هورا خیس جهینت ندیکردم و از د

 :اخ جونحانهیر

 یخدا جونم مرس ی:انینگ

 دی:اقا امشب همه مهمونه مننرگس
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 بچه ها پسراهم باما هستن گمی:ممن

 خودت بهمون صبر بده ایهم که هستن خدا ریام پی:ا اک حانهیر

 عجوزه ها هم با مان ستنین یزی:اونا که چنینگ

 شهیبهمون زهر م نایبا وجود ا میبر میخوایاردو م هی:اه اه نرگس

 سر کالساشون هیاطبقیکه تو بنر بود فقط برن تو ح ییکسا یخوردن زنگ معاونا گفتن اسام با

 سکو رفت و شروع کرد به صحبت کردن یباال ریمد اطیتو ح میرفت همه

من به کمک  گمیم کیتبر دیرو د جهیسراغ اصل مطالب حتما تا االن نت رمیم عیمن سر ی:سالم به همگریمد
 نیخونم لطفا با دقت گوش کن یرو م یکردم اسام یانتخاب شده رو گروه بند یاستادا دانشجوها

اسم مارو  یافتادن چه بهتر وقت ریام پیدوستاش با اک نوینازن میمتوجه شد خوندیرو م یداشت اسام یوقت
 الیهامون پسرا هستن استادمونم دان یهم گروه دمیشروع کر به خوندن فهم

 70پارت#

 صبح؟؟7:من

 :ارهالیدان

 زیگذاشتن رو م غذاهارو

 دیی: بفرماالیدان

 میکرد هیو ته میداشت اجیکه احت ییزایچ ستیل میخورد غذاروکه

 لتونینگاه به وسا هی الیو میگردیاالن برم دیبپوش دیچون هوا اونجا سرده لباس گرم با دینی:خب ببالیدان
 میبر دیپاش گهید هیزایچ دیو خر میبخر دیلباس چون ماهم با دیخر میریبعد م دیندازیم

 ساعت بعد1

 نینگ

با  ی.موقع اومدن هرکدمیرس یجینتا هیلباس به  یمن برا میکه رفت الیو میفروشگاه بزرگ هی یروبه رو االن
 خودش اومد نیماش

 .گرم کن یزایچ یسر هیدنبال  میریمنو نرگس م میشیم می:خب االن تقسالیدان

 بار مصرف هی لهیدنبال وسا دیشما بر اریو سام نایسل

 ریلوازم تحر نیو رادو حانهیر

 ییو کامران هم مواد غذا نینگ
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قسمت لباس شماهم کارتون  میریبعد م میدور تو فروشگاه بزن هیزود تموم بشه  ادیما دوتا به احتمال ز کار
 الیتو و دارمونیسرکارتون د دی.بر دیریلباساتونو بگ دیتموم شد بر

 میرفتن منو کامران موند همه

 م؟ی:االن کجا برمن

 ای:بکامران

سبد  نیکامران رفت از ا میو...بود وارد که شد ییفروشگاه مخصوص مواد غذا یچپمون قسمت ورود سمت
 گرفت ایچرخ

 بده ستوی:خب لرانکام

 ای:بمن

 میبر دیطرف با نی:از اکامران

 ییمواد غذا یاز قسمتا یکی

 درسته نی....برداشتم بشمار ب رکاکائویش وهی:ابممن

 ..درسته4..2:کامران

 مینوشابه. و آب خب بر نمی:امن

 بردار نایاز ا نی:ببکامران

 داره ریخوشمزه تره پن یکی نی:امن

 ؟یبردار یخوایچرا م نوی:باشه اکامران

 درست کنم خوامی:ممن

 ؟؟یدرست کن یبلد کی:ککامران

 میریپفک بگ پسیچ می:اوهوم برمن

 مجاز ریغ یها ی:نچ نچ نچ خوراککامران

 سی:من

 بردار یسرکه ا نی:ببکامران

 و بده یجعفر ازیو پ هیقدت بلنده اون گوجه ا نی:باشه ببمن

 بردارم ؟؟ یری:پفک پنکامران



 

 
84 

 مارک بردار اره اره همون بزرگ دوتا بردار یکیمزه اس من خوردم از اون یب یلیخ نیا یری:نه نه پنمن

 هم بردار یتوز فلفل ی:دوتا چکامران

 میبرنداشت یزیچ هی نمیبب سای:بفرما وامن

 ؟ی:چکامران

 ریبه جز ماست موس میبرداشت پسیچ نهمهی:خاک تو سرم امن

 ارمیبرم ب نجایا سای:واکامران

 ایب عیسر هیکنار نیا رمی:من ممن

 :بروکامران

 یخوراک ینگاه به قفسه ها هیکردم  داینگاه به خر هی

 دوتا هم نیشکالتا دوتا از ا نیچهارتا از ا خب

 برندار یبا یها امیکوتاه نم یکی نی:سر اکامران

 :وامن

 برندار گمیم ی:جدکامران

 نزن می:تسلمن

ابنبات هم  یصورت شهیخب مثل هم ییادامس وا نایداره اخ جون از ا یچ گهیاز لواشک اووم د نمیا خب
 برداشتم

 میریکالباس بگ می:اگه تموم شد برکامران

 می:برمن

 نای:اقا از اکامران

 خوامیالوچه هاهم م نی:ا از امن

 :بسه بچهکامران

 خوامی:منینگ

 ؟ی:مگه لواشک برنداشتکامران

 خوامیم نایمن از ا ی:هرچنینگ

 کوچولو؟ ین ی:از کدوم نکامران
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 عمو توامیم نای:از امن

 دیالوچه هاتونم بد نی:اقا از اکامران

 یعمو کام ی:ملسمن

 الوچه رو گرفت طرفم که چشام برق زد یمشمبا

 یسی:ممن

 میحساب کن می:برکامران

 شهیو م دیکنیبچه هاروز جمعه شما حرکت م دینیبب یاز اسام نیگفت:خب ا ریتموم شد مد یاسام یوقت
و  دیداشته باش قیمثل تحق یزیچ هیاز هموشون  دیبا برنتونیکه م یی.جاهادیروز رو اونجا هست ستیگفت ب

 دیبه من بدن برس استادا یانظباط ی.اونجا هرگونه مورد بدیبد لیپروژه تحو هی اتونیبعد با کمک هم گروه
 .دیکنم پس حواستونو جمع کن کاریباهاتون چ دونمیشمال م

جورواجور توشه هر  یادما یکه کل فرستمونیدور م یجا هیبا همتونم دارم  دیداشته باش گرویهم د یهوا
سفارش  گهیباشه د دیاز استادا بر یکیاز پسرا  یکیبا دوستتون با  دینر ییپس تنها جا افتهیممکنه ب یاتفاق
 نکنم

 دیگردیکالس برم دیایب ستیالزم ن دیداد لیمدارکتونو تحو ی. وقتدیاریاز مدارکتون م یکپ هیفردا حتما  یبرا
و بهتون  دیموفق باش دوارمیام دیمشورت کن لیو باهم سر وسا دیمچ ش اتونیخونه.تا روز جمعه باهم گروه

 سرکالساتون دیبر دیتونیخوش بگذره م

 میو رفت میکار کرد یخونه تا شب کل میرفت ی.وقت میبود یراض جهیاز نت یکالس و من و بچه ها کل میبرگشت
 خونه می.برگشت میچن روز خوندنو در اورد نیا یدر درو رستوران خالصه تالف رونیب

 گفت:بچه ها حانهیکه ر میبخواب میخواستیکم کم م گهید

 ه؟ی:چنینگ

 داده امیپ نیپسره رادو نی:احانهیر

 گه؟یم ی:چنرگس

نداره فردا بعد از دادن مدارک  یمزاحم شدم دوستان گفتن اگه مشکل دیخانم ببخش حانهیسالم ر>>:حانهیر
 << هم هم راهمونن الیاستاد دان رونیب میبر یزیبرنامه ر یسر هی یبرا

 می:چه بهتر برنینگ

 :باشهحانهیفقط ادرس بدن ر میایما م سی:اره بنومن

 (بعد قهیچن دق)

 رونیب میریدانشگاه و بعد م میریم یصبح همگ نیبا دوتا ماش دیاریب نیشما یالزم ن گهی:بچه ها محانهیر
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 میبا خودشون بر گمی:نظر؟؟ منکه منرگس

 میایباهاتون م میشیحاضر م9په ما سات سی:بنومن

 :باشهحانهیر

 sweet dream:نینگ

 ی:شبتون شکالتمن

 《حانهیر》

ساده تمومه  شممیو ارا یو شلوار مشک یباشال همرنگش و بوت طوس رهیمانتو جلوباز ت هی نمیبزار بب خب
 میزده بودن داشت یقشنگ هیپای. دخترا تمیصبح بود و منتظر پسرا شد9ساعت  رونیبرداشتم و رفتم ب فمویک

برگشت گفت پسرا  یبازکنه وقت وبلند شد و رفت در نایکه زنگو زدن سل ونیزیدرمورد برنامه تو میکردیبحث م
 .مین برمنتظر 

 .میوبه طرف در رفت میبلند شد یهمگ

و  الیدان نیمنو نرگس با ماش ننیبش نیو قرار شد چهار نفر تو هر دوتا ماش میکرد یاحوال پرس باهاوشون
 .اریهم با کامران و سام نیو نگ نایسل میرفت نیرادو

عکس العمل  ییموقع ها هیو  کردینگاه م رونویتو راه نرگس کامال سکوت کرده بود و ب میسمت دانشگاه رفت به
 الیدان زدمیکه من قهقه م یجور دادیبانمک انجام م یکارا دونمیجک و نم یتو راه کل نیاما رادو دادینشون م
 جمع شدن الینو دور دا داشدنیدانشگاه همه بچه ها پ میدیرس ی. وقتنطوریهم هم

ذره طول  هی دیشا رمیاردو بگ یبرا زیم زیچ یسر هیبدم و  لیتحو ریبه مد رمیمن م دی:مدارکاتونو بدالیدان
 دیهم نر گهید هیجا دیبمون نجایبکشه شما ا

 میدر سکوت بود یرفت و همگ الیدان

 (بعد قهیدق15)

 دیخدا حوصلمون سر ی:امن

 تو ی:منینگ

 ؟؟ میکن کاریچ یگی:مکامران

 میکن یباز گردهیبرم الیتا دان دیای:بمن

 ؟؟ ی:چه بازنیرادو

 دیسوزیم دیبگ یاگه تکرار دیاسم بگ هیبا اخر هر کلمه  نایمثل مل گمیاسم م هی:مثال من من

 :باشهنرگس
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 پسر؟؟ ای:دختر اریسام

 مایس کنمیخب من شروع م ی:قاطمن

 :آرادنایسل

 ی:دننینگ

 سنای:نرگس

 :آرشنیرادو

 نی:شرمکامران

 :ناصراریسام

 نیگفتم:رادو شدیچ دونمیدفع نم هی

تو چشاش  نکهیا ینگام کرد.برا قیبا تعجب سرشو اورد باال عم نیگفتم رادو یوقت دونمیگفتم نم یچ یبرا
 گرفتم گهیطرف د هیغرق نشم سرمو به 

 شدیتر و جالب تر م زیبا گفتن اسما تعجب برانگ میرفتیم میکه داشت یدور نیا

 :نارکنایسل

 :اوومم کامراننینگ

 وشای:ننرگس

 :آنانیرادو

 سی:آلکامران

 نای:سلاریسام

 سانی:آمن

 اری:سامنایسل

 :رانبدنینگ

 الی:داننرگس

 :الدننیرادو

 نی:نگکامران

 :نسترناریسام
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 لوی:نمن

 :وندادنایسل

 بای:دنینگ

 ری: امنرگس

 حانهی:رنیرادو

 :هماکامران

 اومد الیدان که

 د؟یکنیم کاری:چالیدان

 ی:بازمن

 !!ساعت بگه یکی:الیدان

 11:30:نیرادو

 دیسوار ش ی:اوکالیدان

 .میشد ادهیو پ میسرسبز توقف کرد یجا هیساعت تو  هیبعد از  میسوار شد یهمگ

 :چه قشنگنایسل

 میو حرف بزن میناهار بخور هی می:برالیدان

 شونیکیتو  میبود رفت رفتینامعلوم م ریمس هیقشنگ کنار رود که داشت به  یبزرگ ول یقایتر آالچ اونطرف
 که گارسون اومد و سفارش گرفت و رفت مینشست

تونو گرفتم  ییشناسا یکارتا ریمن مدارکاتونو نو دادم به مد میصحبت کن کمیبهتره  ارنی:خب تا غذا مالیدان
 دینگاه بنداز هی)گذاشت وسط(

 کاغذ خودکار دراورد هیبعد  فشیجمع کرد گذاشت تو ک الینگاه کردن و گذاشتن دوباره وسط که دان همه

.پس میکنیجمعه ما حرکت م دیدونیهمونطور که م میکن یزیبچه ها بهتره از االن برنامه ر دینی:خب ببالیدان
 میفردا فقط با کمک هم ساک جمع کن میبکن دامونویبهتره امروز خر

 میوردین ادهمرامونیما پول ز یول دی:ببخشنینگ

 ناایاح میبوق نجای:ما اکامران

 خب استاد بعدش یچیپس ه ینطوری:اگه انینگ
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 ییلباس و مواد غذا تونهیم دایخر نیا میامروز بخر میسیبنو دارویخر دیاالن و بعد غذا با گفتمی:داشتم مالیدان
حالت عذاب  خوادی. پسرا همراتونن اصال نمدیباشه نگران خرجشم نباش گهید هیزایچ یلیو.. خ یریو لوازم تحر

 .فسیوظ میخریبراتون م میوجدان بهتون دست بده که ما دار

 میستین یما وجدانا راض یکنم ول تیاذ خوامی:نممن

 گهی:راس منایسل

 هیتعارفا چ نیدخترا ا الیخی:بنیرادو

 میستیکال راحت ن نیاقا رادو ی:تعارف ننرگس

 دیهمو صدا بزن کیکوچ یاسما دیتو اردو با یهست حت نکهیهم میندار میستیاردو ما راحت ن نیا ی:توالیدان
 ازتون بهتر باشن نایو نازن نایریام پیاک خوادینکنه دلتون م یراحت یدوست برا هیمن مثل  یحت

 :نهنرگس

 دیایو باما راه ب دیرو کنار بزار ایلوس باز نی:خب پس از االن االیدان

 :چشممن

 دیکن تیو رعا دیبدون دیهست که حتما با زایچ یسر هی:الیدان

 ؟ی:چنیرادو

چون  دیریاز پسرا م یکیبا  دیبر دیخواست رونیدوم دخترا اونجا هروقت ب دیکنیاونجا دعوا نم نکهی:اول االیدان
و  دیزاریرو کنار م یهمراتون باشه لجباز یکیحتما  ادیب شیپ میخوایاومد امسال نم شیپ یمشکل هیپارسال 

 گهید یسوم با گروها شناسنیم دتونپسرا اونجارو بهتر از خو میریم بیدورو غر یجا دیکنیحرف گوش م
 نهیچهارم هر هز دیسرتون تو کار خودتون باشه مخصوصا باشمام پسرا حواستونو جمع کن دیکنیجروبحث نم

 انه؟؟یشد  میاز االن تفه ین یرو کس یبار منت چیشما ه ایکه ممکن پسرا بکنن  ییا

 :بلههمه

 .میکنیحرکت م گهید یهمراه گروه ها7مثل امروز ساعت نی:خوبه ،خب روز جمعه با دوتا ماشالیدان

 صبح؟؟7:من

 :ارهالیدان

 زیگذاشتن رو م غذاهارو

 دیی: بفرماالیدان

 میکرد هیو ته میداشت اجیکه احت ییزایچ ستیل میخورد غذاروکه
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 لتونینگاه به وسا هی الیو میگردیاالن برم دیبپوش دیچون هوا اونجا سرده لباس گرم با دینی:خب ببالیدان
 میبر دیپاش گهید هیزایچ دیو خر میبخر دیلباس چون ماهم با دیخر میریبعد م دیندازیم

 (ساعت بعد1)

 《نینگ》

با  ی.موقع اومدن هرکدمیرس یجینتا هیلباس به  یمن برا میکه رفت الیو میفروشگاه بزرگ هی یروبه رو االن
 خودش اومد نیماش

 .گرم کن یزایچ یسر هیدنبال  میریمنو نرگس م میشیم می:خب االن تقسالیدان

 بار مصرف هی لهیدنبال وسا دیشما بر اریو سام نایسل

 ریلوازم تحر نیو رادو حانهیر

 ییو کامران هم مواد غذا نینگ

قسمت لباس شماهم کارتون  میریبعد م میدور تو فروشگاه بزن هیزود تموم بشه  ادیما دوتا به احتمال ز کار
 الیتو و دارمونیسرکارتون د دی.بر دیریلباساتونو بگ دیتموم شد بر

 میرفتن منو کامران موند همه

 م؟ی:االن کجا برمن

 ای:بکامران

سبد  نیکامران رفت از ا میو...بود وارد که شد ییفروشگاه مخصوص مواد غذا یچپمون قسمت ورود سمت
 گرفت ایچرخ

 بده ستوی:خب لکامران

 ای:بمن

 میبر دیطرف با نی:از اکامران

 (ییمواد غذا یاز قسمتا یکی)

 درسته نی،برداشتم بشمار ب رکاکائویش وهی:ابممن

 ،درسته2،4کامران،

 مینوشابه. و آب خب بر نمی:امن

 بردار نایاز ا نی:ببکامران

 داره ریخوشمزه تره پن یکی نی:امن
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 ؟یبردار یخوایچرا م نوی:باشه اکامران

 درست کنم خوامی:ممن

 ؟؟یدرست کن یبلد کی:ککامران

 میریپفک بگ پسیچ می:اوهوم برمن

 مجاز ریغ یها ی:نچ نچ نچ خوراککامران

 سی:من

 بردار یسرکه ا نی:ببکامران

 و بده یجعفر ازیو پ هیقدت بلنده اون گوجه ا نی:باشه ببمن

 بردارم ؟؟ یری:پفک پنکامران

 مارک بردار اره اره همون بزرگ دوتا بردار یکیمزه اس من خوردم از اون یب یلیخ نیا یری:نه نه پنمن

 هم بردار یتوز فلفل ی:دوتا چکامران

 میبرنداشت یزیچ هی نمیبب سای:بفرما وامن

 ؟ی:چکامران

 ریبه جز ماست موس میبرداشت پسیچ نهمهی:خاک تو سرم امن

 ارمیم ببر  نجایا سای:واکامران

 ایب عیسر هیکنار نیا رمی:من ممن

 :بروکامران

 یخوراک ینگاه به قفسه ها هیکردم  داینگاه به خر هی

 دوتا هم نیشکالتا دوتا از ا نیچهارتا از ا خب

 برندار یبا یها امیکوتاه نم یکی نی:سر اکامران

 :وامن

 برندار گمیم ی:جدکامران

 نزن می:تسلمن

ابنبات هم  یصورت شهیخب مثل هم ییادامس وا نایداره اخ جون از ا یچ گهیاز لواشک اووم د نمیا خب
 برداشتم



 

 
92 

 میریکالباس بگ می:اگه تموم شد برکامران

 می:برمن

 نای:اقا از اکامران

 خوامیالوچه هاهم م نی:ا از امن

 :بسه بچهکامران

 خوامی:منینگ

 ؟ی:مگه لواشک برنداشتکامران

 خوامیم نایمن از ا ی:هرچنینگ

 کوچولو؟ ین ی:از کدوم نکامران

 عمو توامیم نای:از امن

 دیالوچه هاتونم بد نی:اقا از اکامران

 یعمو کام ی:ملسمن

 الوچه رو گرفت طرفم که چشام برق زد یمشمبا

 یسی:ممن

 میحساب کن می:برکامران

 《نایسل》

 ین یا گهید زی:چاریسام

 میدیخر یهمچ گهی:نه د من

بزاره تا اون برگشت من مغازه هارو  نیتو ماش دارویحساب کرد و بعد رفت تا خر دارویسبدو برد و خر اریسام
 زدم دید

 طبقه باال می:خب براریسام

 می:برمن

 نمی:خب بزار بباریسام

 سوال هی:من

 :بگواریسام
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 از همه مون کمتر بود الیدان دی: چرا خرمن

 هیکه جا ییگروه ها هیداشته باشن مخصوص  دیهست که همه با زایچ یسر هی شترهی:اتفاقا باریسام
 شناسهیم الیدان دشویخر

 سی:اوههه من

 .قشنگ بود یلیتوجه هومو جلب کرد.رفتم سمتش خ دیکاپشن سف هیکه  میگشتن بود درحال

 تو پرو کن میبر ای:باریسام

 :هان .باشهمن

 .اریسام یزدن خودم بودم که در زدن و بعدشم صدا دیدرحال د .ومدیبهم م یلیپرو کردم خ یوقت

 .نمتیبب ای:باریسام

 چرخ زدم هی.رونیسرم کردم رفتم ب شالمو

 :چطوره ؟من

 ی:بد ناریسام

 کنم ؟؟ کاریچ ومده،اوومیکامال واضح بود خوشش ن یول

 گردم ی:برو دوباره تو پرو من االن برماریسام

در زدن اومد درو باز کردم و لباس و  یبعد صدا قهیتو اتاق پرو کاپشنو در اوردمو منتظر شدم چن دق رفتم
 حواسش نبود اریاومدم. سام رونیتنم کردم از اتاق ب کیش یساده ول دیسف یپالتو هیگرفتم .

 :اهمممن

 سادیو روبه روم وا دیختر دورم چر  کیمورد پسند واقع شده اومد نزد دادیگرفت باال چشاش نشون م سرشو

 ادیبهتر بهت م نیجلف بود.ا کمیو خوشکله هم خانومانه تر رک بهت بگم اون  کی:هم شاریسام

رفتم تو اتاق پرو دستمو گذاشتم رو قلبم؛دومپ دومپ دومپ دومپ. چرا از  گفتینگاه کردم راس م نهیا تو
 .خدا ییداشت.وا یخاص حس توجه هیبرام لباس انتخاب کرد خوشحال شدم  اریسام نکهیا

و اونم  خوامیم نویاومدم پالتو رو دادم بهش و گفتم هم رونیدر اوردم و مانتومو تنم کرد و از اتاق پرو ب لباسو
 .رفت تا حساب کنه

 .لباسو گرفت طرفم یمشمبا

 :مبارکهاریسام

 :ممنونمن
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 یلیخودش گرفت که خ یکمربند برا هیکاپشن با  اریسام میکرد دیو خر میفروشگاه هم گشت گهید یقسمتا
 .میو به خونه برگشت میشد نیاومد.سوار ماش یبهش م

 نی. معلوم بود ما اخر میبرداشت نیاز صندوق عقب ماش دارویو خر میشد ادهیرو پارک کرد پ نیماش اریسام
 می. لباسمو عوض کردم و به آشپزخونه رفت میدینفر رس

 خانم خونه المی:سمن

 یاومد ی:سالم دخمل کنرگس

 االن نی:هممن

 د؟یکرد دی:اهان خرنرگس

 برمیبده من م سی:من

 :بفرمانرگس

از مبال  یکی یگذاشتم مال خودمو و نرگسو برداشتم.رو زیرو م ینیاز آشپزخونه خارج شدم .س ییچا ینیس با
 .خوردنش شد یینشستم نرگس اومد کنارم نشست و مشغول چا

به محل  رمیم ۶.روز جمعه ساعت دیجمع کن لتونویوسا گهیفردا شب د دیخسته نباش ی:خب همگالیدان
 د؟؟یخوایکمک نم لیسروهم کردن وسا یحرکت گروه ها.فقط دخترا برا

 ادین شیپ یکه مشکل دیخودتونو جدا کن لینداره فقط وسا ی:نه استاد کارحانهیر

 بچه ها میبر دی:خب پس کارتونو انجام بدالیدان

 می:ا کجا؟شام در خدمت باشنینگ

 شب خوش میبه کارمون برس می:ممنون ماهم برنیرادو

 تا دم در اونارو بدرقه کرد حانهیر

 شمیم هوشی:من دارم بمن

 :منمنرگس

 م؟ی:بچه ها بخوابحانهیر

 :من رفتممن

 خوابم برد دیسرم به بالش رس نکهیمحض ا به

 (شب_روز بعد )

 《 نرگس》
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به حسابمونو.االنم تو آشپزخونه  ختنیبه کار کردن صبح باباها پول ر می.از بعد ظهر شروع کرد نیاز ا نیا خب
خودمون ناهارو و  دارنینگه نم ییرستوران جا گفتیم الیکه دان نطوریا میدیغذا رو انجام م یکارا میدار میا

 میاریب دیصبحونمونو با

 خوب شد؟ نی:ببنینگ

 :ارهمن

 اون سس قرمزو بده حانهی:رنایسل

 ری:بگحانهیر

 ها کو؟ سیسوس نی:پس انایسل

 ببر بهش بده ای:بمن

 ی:اوکنینگ

 اندازش خوبه رایپن نی:ببحانهیر

 :اره امن

 گه؟؟یسس و ساالد د نمی:انینگ

 اری:نونارو بمن

 ؟ زمیحاضره تو کدوم ظرف بر نی:نرگس انایسل

 حانهیبرو کمک ر دمی:بده من خودم انچام ممن

 . میمرغ درست کن جیساندو میگرفت میناهار تصم یبرا

 میچمدونمونو ببند میبر خچالیفعال تو  مشونیتموم شد بزار نی:اقا احانهیر

 لیسراغ وسا میشد ماهنوز نرفت۸ساعت  گهی:راس منینگ

 می:برمن

 تو اتاق میختیدراوردم با بچه ها ر شبندویپ

 guys stop:حانهیر

 :هان؟نینگ

 دیاری:اول چمدونارو بحانهیر

 نینگ ی کهیچمدون کوچ ه؟؟بایکاف دیکنی:سه تا چمدون فک ممن
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 میریگیم میبعد تصم مینیلباسارو بچ ای:فعال ب نینگ

 هی حانهیلباسارو جادادم تو چمدون ر یسر هیخب  میدیکش رونیاز کمد ب ازمونویمورد ن هیدونه لباسا دونه
 نایهم تو چمدون سل یسر

 هنوز جا داره نیا گهی:خب دمن

 :کفاشاروهم بزارنایسل

 مشیپرشد فعال ببند گهی:خب دمن

 دمیچمدون دومو کش پیز

 تو اون جابدم دیبا نارویا اریب کتوی:نرگس چمدون کوچحانهیر

 گه؟ی:شارژشده دمن

 زارمی:اره شارژرشم محانهیر

 :من برم کولمو ببندمنینگ

 (بعد قهیدق ۲۰)

 م؟یاریب دی:کتابارو بامن

 ارهین یگفت کس الی:نه داننایسل

 داره مگه نه؟ حانهیر لشویفا یکپ هی:بابا فوقش اگه خواستن نینگ

 :ارهحانهیر

 ؟یختیر لماروی:فمن

 . و...همه رو تو چمدون گذاشتم ید ی:اره فلش و سحانهیر

 از کولم و لباسام نمی:انینگ

 بایها تقر یجمع کردن خوراک میو شروع کرد میدوباره به آشپزخونه برگشت فارویک میهممون حاضر کرد یوقت
 عییسر میهممون خسته بود نقدریا میدور چک کرد هیو  میشب بود که ماهمه کارمونو انجام داد ۱۰ساعت 

 میدیخواب لیوسا ییبعد جابه جا

 《نینگ》

لقمه هم خوردم  هیصورتمو شستم و  عیبودو گفت اماده شم منم سر دهیکرد لباس پوش دارمینرگس ب صبح
 شروع کردم به حاضر شدن
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 شمیبا کاله و کفش ست کردم ارا هیسرباز یزایبا مانتو جلوباز که طرحش مثل چ یشلوار جذب مشک هی خب
برداشتم شارژرشو چپوندم تو  ممیانداختم رو دوشم گوش فمویرژ خوشمل هم زدم ک هی دمیخط چشم کش

 بردنیم لیاتاق بچه ها حاضر و اماده بودن پسرا هم بودن داشتن وسا رونیزدم ب فمیک

 :بچه ها فرمانده اومدنایسل

 :احترام بزارمن

 نیزم دیسرش کرد و پاشو کوب کیسربازا نزد نیمثل ا دستشو

 یجذبم تو حلقم سالم به همگ یعنی ی:آزادمن

 کیها:عل بچه

 پارک شده بودون جلو خونه  هی میاومد رونیاز خونه ب یوقت

 میاونجا باش دیبا گهید قهیدق ستیب میبر دیسوار ش عی:بچه ها سرالیدان

 میباهاش حرکت کرد میقرار بود بر یس*و*به سمت اتوب یساک به دست همگ میدیبه مقصد رس یوقت
 اریپشتمونم کامرانو سام نایمنو سل حانهیجلو بعد نرگسو ر نیو رادو الی.دانمیو سوار شد میداد لیساکارو تحو

 رو مخ یرفامون جلو گروه احسان نشسته بود مزخ یکنار فیرد میدونفر دونفر عقب نشسته بود

 ...جا و تیسرو صدا وضع دیخودتون تصور کن گهینفر د ۳۲س *و*اتوب هیهممون تو میکرد حرکت

 میجانمان کرد و پخش کردو ماهم نوش میصبحونه درس کرده بود یکه برا ییلقمه ها حانهیر

اصال رفته بودم تو  کردمینگاه م رونویب خوردمیکرده بودم رفته بودم تو حس پفک هم م یاهنگ پل هی
هدفونو از گوشم  دیحسو حال بود پر یزد رو شونم،هرچ یکیکه  ومدیداشت اشکم در م گهیاهنگ،د

 گفتم:بر خرمگس معرکه لعنت یبرداشتم.عصب

 ادب ی:ا بنرگس

 :هوش چته ؟نایسل

 دخترا ؟ شدهی:چالیدان

 ؟یگیم ی:بنال چمن

 یتو خودت تکونت دادم غرق نش ی:آروم چه خبره رفته بودنایسل

 رمایگیدهنتو کاه گل م یعنی:من

 :واحانهیر

 اهنگ ی:بابا رفته بودم تو عمق ماجرامن

 ؟ی:که چنایسل
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 مطلب اشاره کرد یش پسرا به کجااخر  دمیفهمیمنو م یتکوندیم رتریذره د هیکه اگه  ی:که چمن

 ؟ یکنیکه نگاه نم یینمایس لمیف ای:پووف اهنگ گوش دادااریسام

کثافط بزنم  دیحس و تمرکز بود پر یخانم هرچ نیتو مبحث مهم اهنگ بودم با تکون ا یلیکال خ ی:هر چمن
 دهنتو خورد کنم

 یکنی:غلط منایسل

 حضرت نوح دعوا ای:نیراو

 :ببند باواکامران

 آروم زیعز ی:دختراحانهیر

 کهیپا رو دم من نزار مرت ی:هومن

 مثل مردا کلفت کردم صداشو

 فهی:خفه ضعنایسل

 ؟؟ فهیضع کهی:نمنه مرتالیدان

 به خودت اریاصال فشار ن یاش طوالن هیقض نی:استاد احانهیر

 داستایکه اون سرش نا پ یشل و پل ش زنمیم نیهمچ نینب ینجوریمنو ا نی:ببمن

 یاضاف ی:غلتانایسل

 گفت:بچه ها یعصبان یمادرا نیدفعه نرگس مثل ا هی

 بتنم راست شد مو

 بخوابم خوامیسرجاتون م دیدهناتونو و بتمرگ دی:ببندنرگس

دوباره  نطوریچشم نازک کرد برام منم هم نایسرجامون پسرا مونده بودن سل میبچه حرف گوش کن نشست مثل
 کردم یپل گهیاهنگ د هیهدفون کردم تو گوشم و 

 (ساعت بعد هی)

 به خوردن میو شروع کرد میدیچ لویسبز نگه داشتن وسا یجا هیناهار  یبرا

 نای:سلحانهیر

 :جاننایسل

 :اون ظرف و بدهحانهیر
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 ای:بنایسل

 خوشمزه اس یلیغذا خ نی:اکامران

 ه؟ی:اسمش چاریسام

 درست شد نایمرغ به دست سر آشپز سل جی:ساندومن

 :من مطلق بهمتونمنایسل

 :براوونیرادو

 :واقعاخوشمزه اس ممنونالیدان

 :نوش جاننایسل

 نیمونوپد رو درآورد گرفت سمت رادو حانهی.رمیسفره رو جمع کرد نکهیاز ا بعد

 ن؟یکشیزحمتشو م نی:اقا رادوحانهیر

 نورینگاه ا ی:البته بچه ها همگنیرادو

 نایژست خوشمل گرفتم دستمو گذاشتم رو شونه سل هی

 .عکس هم گرفتکیت

 اصال ژست گرفتنتون از پهنا تو لوزالمعدم یو مجلس کیچه ش یعکس دست جمع نی:به به اولنیرادو

 که وقت حرکته میبر دی:از دست تو بچه ها بلند شالیدان

مونده تا  گهیچن ساعت د هیفک کنم  ۲ بایت تقرو سفرمون دوباره شروع شد االن ساع میشد نیماش سوار
 دمیدادم و خواب هیتک یبه صندل نیهم یبرا میبرس

 (شب ۷ساعت_ رازیش)

 《حانهیر》

 میچن روزو اونجا بمون نیکه قرار ا میبود یهتل افتنیدر حال  میدیبه مقصد رس یبعد از ساعات طوالن باالخره

وارد  رنیبگ لیشدن تا ساکاشونو تحو ادهیپ یو همگ ستادیا یس گوشه ا*و*اتوب زنگ زدن یاز کل بعد
 میو وارد اتاق شد میگرفت دویلیبود ک ییاردو ها نیمخصوص همچ دادیاونطور که نشون م میمحوطه شد

 دواتاق که هرکدومشون چهار تا تخت دارند

 .شدند هوشیهمه ب یاز شدت خستگ لیوسا دنیاز انتخاب اتاقا و چ بعد

 (روز بعد۵)

 آمادست گهید زمیریقاشق جون مرباهم م زمیاز کره حاال به همراه همکار عز نیا خب



 

 
100 

 شدند اومدن صبحونه خوردن داریها هم کم کم ب بچه

به بچه ها سالم  نییپا میرفت فمونیوهمراه با ک میلباس کرد ضیتعو عیسر هیبق شیپ نییپا میشد که بر قرار
 مرد که ناشناس، اومد و شروع کرد به هیاوناهم جواب دادن. میداد

 .زدن حرف

اورده  ازتونیمورد ن یها لهیوس دوارمیهستم ام یراهنما دانشگاه شما خالق دیخوشومد رازیبچه ها به ش سالم
 دهیم حیکه اونجا براتون توض یاز کس یشتریب ینکته بردار دیکن یاول سع یمکان علم هی میقرار بر دیباش
پس نگران  دیریاونجا عکس بگ یاخودتون با اجز  دنیوقت م ییموقع ها هیونو خودشون چون به نفعت دیبکن

 .میبر دخبینباش

مثل موزه نگه  یزیچ هی یجلو شونیتو دماغ یمخ مارو خوردن با اون صدا نینازن یدوستا نیا میون شد سوار
 میریبعد ما م رونیب ادیم گهید قهیکه داخله چن دق ییگفتن گروه دانشجو میشد ادهیداشتن پ

 دونفرتون عکس دیسیبنو ی:بچه ها از همه چالیدان

 کنن یبردار

 خوبه میعکسبردار ی:من حوصله نوشتن ندارم ولنینگ

 رمیگی:منم عکس مکامران

 دیباهم انجام بد نی:باشه تو و نگالیدان

 ؟ی:شما چمن

 بچه ها مینوبت ماست بر نکهیمثل ا کنمی:منم کمکتون مالیدان

 باشه ۲۶.۲۷خوردیخانم بود بهش م هیما بعد پسرا وارد شدند راهنمامون  اول

 دیایدنبال من ب دی:خوشومدراهنما

 نداختنیاون دوتاهم فرت فرت عکس م ماینوشتیم یچ نیع میمختلف موزه شد یوارد جاها میرفت همراهش
 میچن تا عکس هم خودمون انداخت

 ناستیجز بهتر نیا لیدل نی:به اراهنما

 د؟ی:ببخشمن

 دیی:بفرماراهنما

 شده ؟منظور قدمتش چه قدره؟ دایپ یمال چه سال نیا قی:دقمن

و  دیتونو انجام بد یانیپا یکارا دیتونیداره خب م شتریب ای،۲۵۰قدمت نیگفت االن ا شهیم هی:سوال خوبراهنما
 دیموفق باش دوارمیام دیکن دنیو از داخلش د دیتونل خارج ش نیاز ا
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 خوش یهمگ روز

 میو به هتل برگشت میسوار ون شد یماه میبامزه و جالب بود آکوار یلیتونلش خ میگروه از سالن خارج شد با
 .می.تو حال نشسته بود

 و کامران نی:نگمن

 دوتا :هوم اون

 دیبد ناتونوی:دوربمن

 شونیبرا ا نمیا ای:بنینگ

 ختمیمخصوصش وصل کردم به لبتاب بعد عکسارو ر میس با

 عکسه چه قشنگ شر نیلحظه ا هی:نرگس

 مینیماهم بب یبرگردون شهی:منیرداو

 به سمت بچه ها گرفتم لبتابو

 wooooo :همه

 یی:بچه ها چانایسل

 بلندشد اریکه سام میکردینگاه م یینمایس لمیف هی میداشت

 شد؟ی:ا چکامران

 دور بزنم هی رمی:حوصله ندارم ماریسام

 رفت تو اتاقش بعد

 الی:داننایسل

 :بلهالیدان

 رونیمنم برم ب شهی:منایسل

 ببرتت یبگ اریبه سام نکهی:تنها نه مگه االیدان

 لمیبعد بلند شد رفت سمت اتاق پسرا منم نگام رفت به ادامه ف قهیتو فکر چن دق رفت

 《نایسل》

 زدم در

 اتوی:باریسام
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 دیمنو د نهییکرده.از تو آ پیشدم اووف چه خوشت وارد

 :ا فک کردم کامرانهاریسام

 هی:حاال منم مگه چمن

 کارتو بگو یچی:هاریسام

 بگم ی:اووم خب چجورمن

 :حرف تو بزناریسام

 با تو برم نکهیبرم مگه ا تونمیگفت تنها نم الیدان رونیب یمنم ببر شهی:ممن

 در حد راه رفتنه رمینم یخاص ی:من جااریسام

 نداره بی:عمن

 :برو حاضر شواریسام

چه  ییبستم وو عیلحظه رفتم پنجره رو باز کردم و سر هیاز اتاق خارج شدم ورفتم تو اتاق خودمون  عیسر
بوت بلند از اتاق خارج  هیبا یشلواروشال مشک دمیگرفته بود پوش اریسرده کمدو باز کردم همون پالتو که سام

 شدم

 دیسوت کش دنمیبا د نینگ

 ؟یشال و کاله کرد ی:اوالال کجا به سالمتنینگ

 میدور بزن هی میری:ممن

 یشیم ضیریسرده م رونیب وونهی:دحانهیر

 میای:زود ممن

 به سالمت دی:برنرگس

 :سفارش نکنم مراقب باشالیدان

 بخر یتونست یل یسر راه قاقال ی:اجنیرادو

 کارد بخور تو شکمت ی:اکامران

 یبا ی:بامن

 ستادیجلوم وا ریسمتش که ام رفتمیاز مبال نشسته بود داشتم م یکی یرو اریسالن شدم سام وارد

 :سالم خانممریام
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 برو کنار ی:همن

 :کجا؟ریام

 :به توچهمن

 میدور بزن هی میباهم بر ای:بریام

 :شرمندهمن

 کنارش رد شدم که بازومو گرفت از

 ؟یکنیم کاریچ ی:همن

 یریجا نم چی:تو بدون آقات که من باشم هریام

 :هه چه بامزه دستمو ول کنمن

 فتی:راه بریام

 :دستشو ول کن تا دستتو نشکوندماریسام

 به تو مربوط باشه کنمی: فک نمریام

 بامنه شونی:هست چون ااریسام

 تاحاال ی:هه از کریام

 وقته یلی:خاریسام

 تو بغلش بودم بایسمت خودش تقر دیدستمو گرفت کش بعد

 میبر ای:فعال باریسام

 یگاردیجوونم جذبه چه باد میو از هتل خارج شد دیهم منو همراه خودش کش بعد

 《ریام》

دختر بدجور به دلم  نیتا حاال جرات نداشت به سهم من دست بزنه ا یبا خودش برد سوختم کس نارویسل
 یشم وگرنه کار ریپسرو دوستاش در گ نیبا ا ادیز تونمیکه قرار بکنم نم یفقط به خاطر کار مهم فینشسته ح

 .دمیکنن؛برگشتم به اتاق درو کوب هیآسمون بهحالشون گر یکه مرغا کردمیم

 پسر چته ی:همیکر

 :حتما همون پسرااحسان

 قای:دقمن
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 دوباره ی:سر چیعل

 نای:سلمن

 گاد داداش منم عاشقه مثل ما ی:اووهه مااحسان

 شده تو بدترش نکن دهیاعصابم ر یه کاف:احسان به انداز من

 ؟ شدی:دستور چیعل

 هنوز بهم نگفتن دونمی:چه ممن

در اوردم به صفحه اش نگاه کردم هه چه حالل زده تماس و  بمیحوصله از ج ی. بدیلرز میشد که گوش نیهم
 وصل کردم

 :بلهمن

 اوضاع چه طوره؟گزارش کارتو بگو:{}

هارو هم طبق  یچه افراد دانشگاه بعض نجایچه افراد ا میرو انجام داد ی:کارا تموم شده اس سرشمار من
 .میجدا کرد ستیل

 بفرست لیمیخوبه تعدادشون و همراه با اسم برام تو ا:{}

 هست یزیچ هی:من

 ه؟یچ:{}

 میخودمون بردار برامیخوای:در مورد چهارتا دخترن ممن

اگه نبودن  یبردار یتونیچطور باشه اگه پولساز باشن که نم تشونیوضع یگیداره اون چهارتا که م یبستگ:{}
 نوش جون خودت

 میدیم نشویهمشون برات هز ی:هر چه قدر باشن پا من

 شهیم یچ نمیبب:{}

 ؟ میکن کاریچ دیبا هی:دستور چمن

 بعد اماده کنم مکانو نمیفعال افرادو بب:{}

 میخالصشون کن شهیرو نرون م ادیز سایپل نی:امن

 گمیبهت م رویپارت خیتار گهیدوسه روز د رهیزحمات به باد م دینکن یکار چیاصال ه:{}

 میوقت ندار ادی:بجنب زمن

 بهت دمیخبر م:{}
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 ؟یتو شمال چ ی:فقط دانشجوهامن

 اونا با ساشاست:{}

 منتظرم ی:اوکمن

 فعال :{}

 ی:با من

 :خب؟؟؟یعل

 .میصبر کن دی:فعال بامن

 گفت؟ ی:درمورد دخترا چمیکر

 میدیمنم گفتم هرچه قدر پول باشه م میتونیدخترا رو اگه خوب باشن نم نمیبب دی:گفت بامن

 خوامیم نوی:من نگاحسان

 اریب ستارویبپر لبتابو ل یاعصاب ندارم عل دی:غر نزنمن

 برات ارمیقرص ب یخوای:ممیکر

 :ارهمن

 برام نمونده یزو حسمغ چیه گهیبره د شیپ عیکارا سر دوارمیام

 《اریسام》

که  ییتازه نگام افتاد بهش همون پالتو هیچحور نایسل دمیاصال ند ختمیبهم ر ریاز ام نقدریا رونیب میهتل زد از
 یچون به خاطر بعض شناختمیم گهیهمه جارو د بایبود به اطراف نگاه کردم تقر دهیبودم رو پوش دهیبراش خر

 تنجایاومده بودم ا تامیمامور

 ی:هنایسل

 میبرگرد ایب شهی:داره سرد ممن

 برمی:نه اتفاقا من دارم لذت منایسل

 :باشهمن

 کرد دایآهنگ پ هیدراورد  لشویموبا

 خداحافظ یگیسمت م*و*بیم

 شهیشروع م نجایما از ا قصه
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 سهیبغض کردم تو چشات خ من

 شهیدوتامون داره رو م دست

 یریخودت م هیایرو توسمت

 ندمیبیو من چشمامو م یریم

 میاز هم جدا باش میخواست ما

 خندم یم هیمن چرا با گر پس

 ینیبینم یریم یول یریم نمتیبیم

 یریگیدستاتو م یسمت از من ول*و*بیم

 ینیبینم یریم یول یریم نمتیبیم

  یریگیدستاتو م یسمت از من ول*و*بیم

عکس  یخوب برا ویو هیگفت  شهیم میدیقشنگ رس یجا هیکم کم به  خوندیقشنگ بود باهاش م آهنگش
 : گرفت طرفمو گفت شویبا ذوق گوش نایگرفتن سل

 ؟یریازم عکس بگ شهی:منایسل

 سای:اره برو وامن

 عکس خوشگل گرفتم هینگاه کرد  نیگرفت و لبخند زد و به دورب ژست

 نستایا یبزارم برا خوامیم ریبگ گهید یکی:نایسل

 هم گرفتم یدوم

 ایب:من

 خوب شد یلی:خنایسل

 :اوهوممن

 رمیازت بگ سای:توهم برو وانایسل

 خوادی:نممن

 ؟یچ یعنی:ا نایسل

 خوامینم یخی:بمن

 نمیگل کرد برو بب شی:باز فاز لجبازنایسل
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 بودم اخمامم توهم سادهیبرج زهرمارا وا نیا نیهلم داد ع بزور

 هیافیچه ق نیبخند ا کمیتوباز کن  یقاجار ی:اون اخمانایسل

 عکس گرفت رومو برگردوندم اومد طرفم یذره لبخند زدم وقت هی

 چه خوب شد نیبه به بب میکنیم وشیذره پرستکت هی:خب حاال نایسل

 میصفحه گوش یکردم برا میازش گرفتم گذاشتم عکسو تنظ رویخوب شده بود گوش ییخدا نه

 بود بیکردن اونم تند عج دنیرنگ شروع به بار دیسف ینگذشته بود که دونه ها ییا هیثان

 برف یی:وا نایسل

 عکس ازش گرفتم هی یمکیبود قا یمنظره خوب دمیتوحال خودش نبود د اصال

 راه انداخت شویسلف نیدورب

 از مون بنداز ری:تو قدت بلنده بگ نایسل

 :عجبامن

 پسر خوب نمی:بنداز بنایسل

 گفتن پسر خوبش خندم گرفت از

 گرفتم یگرفتم باال سلف رویگوش

 ریبگ گهیبارد هی:نایسل

 گهیبابا بسه د ی:امن

 بجنب ریدرست ژست بگ خوریبرج زهرمار اون به درده عمت م یوکرد افتهی:حرف نباشه قنایسل

 انداختم دوباره

 :مورد پسند واقع شدمن

 ؟ می:اوهوم برنایسل

 می:برمن

 بدو خواستیم یه نایتر شده بود تو راه سل دیشد برف

 خورهیم زی:بچه نکن لمن

 وهووی:نایسل

 یافتی:با تو ام ندو ممن
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 :هوونایسل

 که کمرشو گرفتم چسبوندم به خودم افتادیواقعا م گهید داشت

 :ا ولم کننایسل

 ادیسرت ب ییبال هی دیحتما با یشی:تو ادم نممن

 :خب برف دوس دارمنایسل

 :ندو فقطمن

 یی:دوس دالم بدو ام بانایسل

 پاره شیآت ی:امن

 :خخخنایسل

 هم خانم افتاد اخر

 مامان یی:آنایسل

 :هاهاهامن

 :کوفتنایسل

 :نگفتم ندومن

 پشتم درد گرفت یی:آنایسل

 :حقتهمن

 .بلند شم تونمی:آخ نمنایسل

 من رفتم ی:گود بامن

 :به جهنم برونایسل

 ی:بامن

هق هق اومده بود  یچون صدا زارمیفک کنم باورش شده بود دارم تنهاش م یرفتم ول کمی یشیصورت نما به
 برگشتم

 :من چه قدر بدبختم اخ پشتمنایسل

 ؟یکنیم هیکوچولو چرا گر ی:همن
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شدم  تیاشکاش و پاک بکن اذ گفتیبهم م یزیچ هی نییپا ومدیم ینجورینگام کرد اشکاش هم ساکت
 و پاک کردمچرا دستمو بردم اشکاش دونمینم

 خونه باشه؟؟ میریم ارینکن االن با عمو سام هی:کوچولو گرمن

 متوقف شده بود بای.بارش برف هم تقر نمیپاشو کمرش بغلش کردم سرشو گذاشت رو س ریانداختم ز دستمو

 . ناز شده بود توخواب یلینگاش کردم خ یخوابش برده بود تو آسانسور کل نایگرفتم سل دویهتل کل میدیرس

نگاه کنم اروم  یبه کس نکهیبودن رفتم تو اتاق دخترا بدون ا دهیخواب هیبق نکهیمثل ا میاتاق شد وارد
آزاد کردم بوتاشم در اوردم گذاشتم کنار تخت  کمیپالتوشو باز کردم شالشم  یگذاشتمش رو تخت دکمه ها

 شیبغل زیگذاشتم م شمیگوش

روش و آروم از اتاق خارج شدم به  دمیشدم پتو رو کشعجبا مشکوک  دمیس*و*دفعه خم شدم گونه شو ب هی
 .کم کم خوابم برد دمیاتاق خودمون رفتم لباسمو عوض کردم رو تخت دارز کش

 《نینگ》

 دونهینم یکس لشویبد افتادن به جون هم دل الینرگس و دان نجایا میکه اومد شمیروز ش یعنیدوسه روز  نیا
 یمعلوم ن هیاصال قض الیدفعه دان هی ندازهیم کهیدفعه نرگس ت هیبهم  پرنیم یه

 باهم افتادن دور جنگ یسرچ

 نایاتاق.زود رومو کردم طرف سل رونیرفت ب نرگس

 نای:سلمن

 :بلهنایسل

 یبا نرگس حرف بزن شهیم گمی:ممن

 :در مورده؟نایسل

 .الیسر لج افتادنش با دان نی:هممن

 میدونیکه ما نم کننیو لج م لهیبهم پ یزیچ هیهمش سر  گهی:راس محانهیر

 نخواد بگه دی:خب شانایسل

 کنه دایادامه پ ینجوریا یکه ه شهی:نمحانهیر

 موقع مناسب باهاش صحبت کن یاس تو حانهی:حق با رمن

 :باشهنایسل

 《کامران》
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 یدوباره دعوا اصال فازشون مشخص ن باز

 قرمزه تیوضع زیعز ی:برادرانیرادو

 بهم دنیپر روزیاز پر نای:چه مرگشونه ااریسام

 :شورشو دراوردنمن

 بره باهاش حرف بزنه مونیکی:نیرادو

 تو برو اری:ساممن

 :من؟اریسام

 :اره باتو راحت ترهنیرادو

 شهیم یچ نمی:بباریسام

 اومد میاس ام اس گوش یصدا

کردم باعکس  قیتحق یخواستیکه ازش اطالعات م یمن درمورد اون دختر نیکامران بب سالم《محسن
 》چک کن لتویمیفرستادم برات ا

 》 یگرم دادا مرس دمت《من

 موندم دمیتا عکسو لود کردم و د لمیمیتو ا رفتم

 :جانننن؟من

 ه؟ی:چاریسام

 نام پدر یساله ساکن تهران دانشجو رشته حسابدار ۲۰ یخوندم نرگس محمد وشویتر ب نییپا رفتم

 یوا ی:وامن

 شده؟ی:د مرز چنیرادو

 دیگیم الهیدوست دختر دان هیاقا جان اسم طرف شب گمیم یدختره نرگس مشکوکه ه نی:من نگفتم نگفتم امن
 . هیاف دان یبا عکس واطالعاتشو فرستاده طرف همون ج شویبفرما االن محسن همچ هینه بابا تشابه اسم

 :هاننن؟نیرادو

 . نمی:بباریسام

 دونه؟یدختره م یعنی:نیرادو

 :همونهاریسام
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مالپور همون دوست پسر پنج ساله  الیاستاد دانشگاش دان دونهی:برادر من کامال مشخصه نرگس ممن
 ششهیپ

 چون واقعا اون موقع عاشق نرگس شد ارهیدوباره نرگسو بدست ب خوادیم الی:فک کنم داناریسام

 ی:وانیرادو

 رزهیو زمانو بهم م نیکرده به خاطرش زم یبار خودکش هیبفهمه نرگس  الی:اگه دانمن

 اونموقع نی:مگه بهش نگفتنیویراد

 اخه میگفتیم ی:چجوراریسام

 بخشتشیترکش کرد که نرگس نم یچ یبه نرگس نگفته برا الی:فک کنم دانمن

 دوس داشته باشه الوی:احتمال داره نرگس هم هنو داننیرادو

 یکار هی دیباشه با میکنیصحبت کن اگه اونطور که ما فک م الیهرجورشده با دان اریسام میکن یکار هی دی:بامن
 میکن

 ؟؟یکن کاریچ یخوای:مثال ماریسام

 بشکن زد نیتو فکر که رادو رفتم

دوتا رو به هم  نیکه با کمک هم ا میزنیباشه با دخترا حرف م میکنی!اگه اونجور که فک مدمی:فهمنیرداو
 چون حقشونه میبرسون

 زنمیامروز حرف م الیمن هرجور شده با دان نی:اره افراریسام

 میبزار ونیرو بهمون بگو تا با دخترا در م جهی:نتمن

 :باشهاریسام

 بشه میخوایاونجور که م دوارمیام

 《نرگس》

 خوردمینشسته بودم تو تراس قهوه مو م ارمیبحثم شد فک کرده من کم م الیو دوباره با دان دوباره

 راس اومدباز بسته شدن ت یصدا که

 ؟یاج یتونیم کاری:چنایسل

 ؟ یخوریقهوه م یچی:همن

 :دارمنایسل

 خدا ی:همن
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 ی:اجنایسل

 ی:جان اجمن

 میدردودل کن میباهم حرف بزن مایمثل قد یای:منایسل

 :چرا که نهمن

 میموضوع حرف بزن نیدر مورد ا ایپس ب ی:اوکنایسل

 :هوممن

 ن؟یکنیباهم بحث م الی:چرا تو و داننایسل

 یپرسی:چرا ممن

 وضعتون خرابه یلیاخه خ شدهیبدونم چ خوامی:منایسل

 ین یزی:چمن

 موضوع چوندنی:اول بسم الله شروع نکن به پنایسل

 نای:سلمن

 ه؟یچ بشیع میو بحث کن میحرف بزن مایمثل قد یمثل دوتا اج خوامی:منایسل

 بگم تونمی:نممن

 ؟یختیگفته بهت بهم ر یزیچ الی:داننایسل

 یلی:نه خمن

 ین یدعوا معمول نیکنیکه شما م ییدعوا نی:انایسل

 بلندشدم یرو صندل از

 هیمیدعوا سر موضوع قد هی ی:اره نمن

 :کدوم موضوع؟نایسل

 یزیبگم بهم بر خوامی:نممن

 بلند شد اومد روبه روم اونم

 ناراحته میچرا اج فهممینم نکهیا زهیریکه بهمم م یزی:چنایسل

 ی:سلمن

 :جان بگونایسل
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 ادته؟ی شی:پنج سال پمن

 ؟ی:خب که چنایسل

 بهت گفتم؟ یافتاد چ ییاون روز که اومدم زبان چه اتفاق ها ادتهی:من

 :خبنایسل

 از اونموقع ادتهی ی:چمن

 ه؟ی:منظورت چنایسل

 :فکر کنمن

شده  ییچیکه بانپ یکه نرگس با دست یروز_ پیاک یبودن تمام اعضا _۱۵نایسال قبل)نرگسو سل۵بک  فلش
 رنگ اومد کالس زبان( یو ب ونیگر یبا صورت

 《نایزبان سل از》

 من که ورک بوک و حل نکردم دونمی:اره م من

 :منملدای

 نیکلمه هارو خوند:سهینف

 ؟ی:کلمه چنینگ

 بپرسه خوادی:گفت منایمب

 نگاه کردم هی:من حانهیر

 شدیچ روزید نیدیفهم م؟یبابا چه قدر مشق داشت ی:اصبا

 ؟ شدی:چنایمب

 دفعه رفت تو بغل دوستش هی دمیکه نرگسو د دادمیگوش م داشتم

 کردیم هیگر شدیبود قرمز بود قرمزتر م دهیچیباند پ دستشو

 نداشت اقتی:اروم باش لدوستش

 یچ ی:چرا اخه برانرگس

 چشه نی:نرگس ؟امن

 از اون میمگه من چ یچ ی:برانرگس

 ببرش کالس من برم معلمم رفت ای:بدوستش
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 :باشه نرگس؟من

 مرمینابود شدم دارم م نای:سلنرگس

 با خودت یکرد کاری:چمن

 ترکم کرد رفت الی:من،من،شکستم ،خورد شدم داننرگس

 ؟یگیم یدار یچ ؟ی:چمن

 خورد شد تیاج یمن مردم مردم سل میباهم باش میونینمت گهی:بهم گفت منو ببخش دنرگس

 از هوش رفت افتاد تو بغلم نرگس

 اورژانس دی: نرگس نرگس بچه ها بچه ها زنگ بزنمن

 خدا ای: نینگ

 .:من برم زنگ بزنمنایمب

 :چش شدصبا

 دونمی:نممن

 دستت نای:سللدای

 خون بود دمید دستمو

 رگشو زده نیحس ای:من

 شدهیکنار چ دیاموزشگاه:بر ریمد

 رسنیم رید ی:سلنایمب

 بجنب ریبگ نیماش هی اریمنو ب فیک نی:نرگس د المصب چشاتو باز کن نگمن

 ؟یکنیم کاری:چسهینف

 میرو کولم بجنب وقت ندار نشی:بندازمن

 :مواظب باشمببنا

 خودشونو برسونن [؟]مارستانیب رمینرگس بگو دارم م ی:صبا به مامان بابامن

 ایگرفتم ب نیماش ایب نای:سلنینگ

 زنده بمونه شاللهی:خدا رحم کن امادرا

 میسوارشد
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 مرهی:اقا تروجون بچت تند برو داره ممن

 :کجا برم دخترم؟راننده

 دیبر عیتروخدا سر[؟]مارستانی:بمن

 میشد ادهیبده مارو رسوند پ رشیخ خدا

 شده هوشیکمک کنه دوستم رگشو زده ب یکی:کمک کمک نینگ

 نیبزارش رو ا نجایا ارشی:بپرستار

 میبر می:برمن

 کنار دیبر دیراه و باز کن یاورژانس ضی:مرپرستار

نرگس  شویباعث و بان کشمیمن م یخوشگلم تروخدا چشاتو باز کن اگه زنده نمون ی:نرگس نرگس اجمن
 . چشاتو باز کن

 اومد نگاه کرد دکتر

 نیکن یکار هیدکتر  ی:اقانینگ

 :چش شدهدکتر

 بعد ازهوش رفت متوجه شدم رگشو زده گفتیم ییزایچ هی:اومده بود اموزشگاه من

 از دست داده یادی:خونه زدکتر

 نبضش کنده میکن کاریدکتر چ ی:اقاپرستار

 ه؟یچ شی:گروه خوندکتر

 b+:من

 اری:پرستار برو بدکتر

 :چشمپرستار

 رونیب دی:شما بردکتر

 مونه؟یدکتر زنده م ی:اقامن

 میکنیخدا تالشمونو م دی:به امدکتر

 نیتوان نداشت افتادم زم گهیبست زانو هام د درو

 نای:سلنینگ
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 یکرد نشوندم صندل بلندم

 برات بخرم فشارت افتاده یزیچ هی:برم نینگ

پا اومد سرمو باال گرفتم  یبعد صدا قهیکه نرگس رگشو زده.چن دق یخورد یخدا لعنتت کنه چه گه الیدان
 اموزشگاه بود رینرگس و بچه ها و مد یمامان و بابا

 ترو خدا حرف بزن شدهیدخترم کو چ ناکجاستی:سل خاله

 :خالهمن

 :بگو هالک شدمخاله

 :نرگس رگشو زدهمن

 دخترم رگشو زده دخترم یشنویاحمد م نیحس ای:خاله

 هیمرض هی:مرضعمو

 !!:خالهمن

 :پرستارصبا

 :حالش چطوره دخترمعمو

 از دست داده یادیخون ز یول دونمی:نممن

 رحم کن ای:خداعمو

 میاومد همه بلند شد رونیساعت باالخره دکتر ب میاز ن بعد

 دکتر دخترم حالش چطوره؟ ی:اقاعمو

 نرمال شده تشی:خداروشکر وضعدکتر

 کرد به من رو

برم  دیبره من با تونهینفرتون م هی میزد هیدستشم بخ میخون به بدنش انتقال داد شی:به موقع رسونددکتر
 دیببخش

 :شکرت خداعمو

 شی:اخ نینگ

 ادتیاون روز با دست گل و شکالت رفتم ع یخواب بود فردا مینرگس رفت تو بعد مارفت پدر

 تق تق
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 دیی:بفرمانرگس

 من یاج الممی:سمن

 نیبش ای:سالم بنرگس

 کنارش به پنجره زل زده بود دستشو گرفتم زیگذاشتم رو م لویوسا

 دفعه هی شدی:نرگس چته اصال چمن

 یفهمیترکم کردم الی:داننرگس

 :چطور ممکنهمن

 برداشت بهم داد شویگوش یبغل زیم از

 بخون شیو یپ نی:انرگس

(Eshgham.last seen long time ago) 

 ییاقا سالم》

 سالم

 عشقم یخوب

 اوهوم

 خبر چه

 یچیه

 شده یزیچ

 بگم یزیچ هی دیبا اره

 بگو

 گهید ما

 یچ گهید

 میباهم باش دینبا گهید ما

 هیچرتو پرتا چ نیا

 قتهیحق یو پرت ن چرت

 کنمینم باور
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 ین مهم

 چت شده الیدان

 که گفتم نیهم

 ینامرد یلیخ

 خداحافظ

 حقم نبود نامرد من دوست داشتم نیا

 《 میباهم باش میتونینم گهید یول دی:ببخشسیو

 بگم یچ دونمی:نممن

 پنجره یشدم رفتم جلو بلند

 :دوسش دارم هنوزنرگس

 ی:توگه خوردمن

 نای:سلنرگس

نگفتم  یزیبه خاطر تو چ ی.ولومدیتوهمون نگاه اول اصال ازش خوشم ن ین یپسر خوب نی:زهرمار نگفتم امن
 شد نیکه ا

 یدست خودم ن یعنیباشه هنوز دوستش دارم  ی:هرچنرگس

 افتهیبه غلط کردن ب کنمیم یکار رسمیحسابشو م یاریو ب شرفیاسم اون ب یحق ندار گهی:دمن

 رو تخت بلند شد امد جلو از

 یکنینم یکار چی:تو هنرگس

 تاوان پس بده دیبا کنمی:چرا ممن

 نداشته باش شی:گفتم نه کارنرگس

که دور از منطقه سنشم که ماشالله کم نبوده  یکن یکار یبه خودت نگاه کن اون باعث شده حت وونهی:دمن
 کرد ینادون یکه بگ

 حد نیهم تا ا یرتیغ یب

 نداشته باش شیتو کار ی:اره اشتباه کرد ولنرگس

 ؟ یتو به من اعتماد دار ی:اجمن
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 :معلومهنرگس

 ارمیسرش نم ییبال یشرط هی:پس به من

 ی:چنرگس

 یبهش فک نکن گهیو اگرم برگشت د یفراموشش کن نکهی:امن

 بود یچ سشیتو و دیببخش دمیهنوز نفهم ی:ولنرگس

 هی:مگه چمن

 :بغض داشتنرگس

 :مهمه؟من

 بود یروز بفهمم اون بغضش چ هی دی:شانرگس

 دی:شامن

بهم خورد  شونیبگو دوست شدیاگه گفتن چ یدرمورد دردم خبر دار شتریب هیتو فقط نسبت به بق نای:سلنرگس
 نپرسن لیدل

 :باشهمن

 برگردم تونمی:به نظرت منرگس

 متیسازیدوباره م می:معلومه مگه منو بچه ها مردمن

 کردمیم کاری:من بدون شما ها چنرگس

 رمیبگ یخوشمال بده انرژ یس اج*و*ب هیحاال  یچی:همن

 :اووماچنرگس

 میبخور یخوراک می:به به حاال برمن

 (االن)

 《نرگس》

 :خب ؟من

 هیکارا چ نیمنظورت از ا یاومد ول ادمی:نایسل

 ادتهی ارمیسرش ن ییاگه برگشت تا بال یفراموشش کن حت ی:بهم گفتمن

 :ارهنایسل
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 شدم رهیشدم خ رهیمنظره روبه رو خ به

 برگشته الی:دانمن

 ؟یی:چنایسل

 که به خاطرش ضربه خوردم برگشته ی:همون پسرمن

 نرگس هیمزخرف یلیخ یبدون شوخ یکنیم یشوخ ی:اگه دارنایسل

 لیدل نمیا هیچ الیدعوات با دان لیدل یمگه نگفت ین ی:شوخمن

 !!!:هانننایسل

عوض  یلیمنه که خ شهیدوست پسر پنج سال پ دیشناسیکه شما به عنوان استاد بامزه تون م یالی:دانمن
 یبشناس یتونیشده که نم

 تو پنج سال عوض شه نقدریادم ا شهیمگه م کنمی:باور نمنایسل

که داره رو  یبودم خالکوب دهیکه براش خر یگردنبند شیلیهنوز همون ادمه اسمش فام یول شهی:اره ممن
 گردنش هنوز عوض نشده اونا هست

 یدید ی:تو گردنبندو کنایسل

از کتاب  یتونیم گفت) نیرادو گشتمیکتابم م هیاون روز که دنبال  دمی:بابا من باتو اون گردنبندو براش خرمن
 زیبه م یوقت ومدیدوش آب م ی( رفتم تو اتاقشون صداکهیکوچ زیم هی یتو اتاق ما رو یمن فعال استفاده کن

خودم گذاشتم و به  شیچن سال پ کهبود  یداخلشو که باز کردم عکس دمیگردنبند د هیکنار کتاب  دمیرس
 تولدش یدادم برا هیهد الیدان

 ی:وانایسل

شما  یوقت شیدو روز پ میندادم به تالشش فک کرده من با کس تیاهم یوقت خوادی:اون ازمن فرصت ممن
 میتا االن باهم لج کرد نهیهم یبود برا دایکه اون سرش ناپ میکرد ییدعوا هی نیرفت

 مثال گل کرده رتشی:هه اقا غنایسل

 نای:سلمن

 دینرگس باهم دوباره دوست باش گمیحاال برگشته م یفک کرد هی:هان چنایسل

 ی:همن

 بهمون صبر بده ای:خدانایسل

 میبهم برس شدیاروم گفتم :کاش م یلیخ

 《نیرادو》
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 ارویظهر سام نکهیکه تموم شد تشکر کردمو بلند شدم به طرف اتاق رفتم منتظر بچه ها شدم مثل ا غذام
 اومد اریسام یبعد همه اومدن وقت قهیباهم حرف زدن.چن دق الیدان

 شدی:بگو چگفتم

 میکردی:همونطور که فک ماریسام

 میبا دخترا حرف بزن دیکه با هی:اگه واقعا جدکامران

 میامَشب هماهنگ کن دیبا یجور هی:اریسام

 گمیم حانهی:به رمن

 :حلهکامران

 (شب جلسه محرمانه۱۲ساعت)

 ادیمن خوابم م ی:وانینگ

 :منمحانهیر

 ن؟یدار کارمونیچ ینصف شب نیبگ شهی:منایسل

 جلسه محرمانه اس سی:همن

 دیکمک کن دیو شما هم با میکن یکار هی میخوای:دخترا ما مکامران

 ؟ی:چه کارحانهیر

 میو نرگس و بهم برسون الیدان میخوای:ممن

 :جان؟نینگ

 ری:شب بخنایسل

 نمیب نی:ا بشاریسام

 کنمی:من کمک نمنایسل

 :چرا؟کامران

 ستنی:چون مناسب هم ننایسل

 انیهم بهم م یلیاتفاقا خ یکنینم نیی:مناسب بودنشونو تو تعاریسام

 دیبچه ها بلند ش انیاتفاقا برعکس اصال بهم نم یکنینم نییکنارهم قرار گرفتنشونو تو تع هینجوری:اگه انایسل
 میبر
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 ه؟ی:مشکلت چمن

 دیدخترا پاش یچی:هنایسل

 چه خبره؟ نجایبگه ا شهیم یکی:نینگ

 اریب یمنطق لیدل هی:کامران

 رمیخاطره رو باهاش دارم من م نیرو باز کنم که بدتر یموضوع ادی:خوشم نمنایسل

 بلند شد محکم دستشو گرفت اریکه سام رفتیم داشت

 :ولم کننایسل

 دیبد حیدوتا توض نیا یشما برا گردمی:من برماریسام

 کنمی:بزار برم من کمک نمنایسل

 نمیبب ایب یکنی:خوبم ماریسام

 :ولم کننایسل

 :واحانهیر

 :چشهنینگ

 نکهیا هیقض نی:گوش کنکامران

 《نایسل》

 دمیکش رونیاستخر دستمو ب کیهتل نزد نییبرد طبقه پا منو

 ی:وحشمن

 ه؟ی:مشکلت چاریسام

 کنمیکمک هم نم گمی:نممن

 و نرگس بهم برسن الیدان یخوای:چرا نماریسام

 کشتیخواهرم داشت م شیرتیغ یو ب شیعقل یکه به خاطر ب ینداره دو متنفرم از کس اقتیل الیدان کی:من
حاال به خاطر  میخوب کرد یکارا من و بچه ها نرگس رو به سخت نیا یشده برا رید یلیخ گهیخودشو سه د

 اون؛استغفرالله

 از نرگس جدا شد؟؟ الیچرا دان یدونی:تو اصال ماریسام

 هم بدونم همون بهتر گورشو گم کرد خوامی:نه نممن
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 یزنیم یزر الک یلیپس خ یدونینم یچی:تو که هاریسام

 نشون برو کنار نیخط ا نیا وفتهیاتفاق ب نیا زارمیمن نم کنمیداغونت م زنمیمن اعصاب ندارم م نی:ببمن

 ؟؟یبکن یخوایمثال م ی:چه غلتاریسام

 ی:به تو مربوط نمن

 دوست منه یهم هست زندگ یلی:خاریسام

 دوست منم هست ی:زندگمن

 ؟ینابود کن شویخوشبخت یخوایکه م یهست ی:چه دوستاریسام

 ین یزندگ نیدر ا یخوشبخت چیخوشبخت بروبابا اتفاقا ه یو نرگس زندگ الیدان یزنیبامزه م ی:هه حرفامن
 هیبدبخت

 ؟یمطمئن نقدری:واقعا از کجا ااریسام

 دارم برو کنار شونیمن به بدبخت یدار نانیاطم شونیبخت:به همون اندازه که توبه خوشمن

 یدیفهم یمونیم نجایهم یاریمثل بچه آدم برام ن لیدل هی ی:تا وقتاریسام

 بره برو کنار نیکه برات قائلم از ب ینزار احترام اری:ساممن

 رمی:نماریسام

 یچطور انتظار دار مش،یرسوندیتو بغلم اگه به موقع نم دادی:د اخه نفهم نرگس داشت اون موقع جون ممن
بازم  یخوایم ای یبفهم یتونیم زدیکس حرف نم چیگرفته بود با ه یبزارم با اون باشه سه سال نرگس افسردگ

 اره؟؟؟ یخوایم نویبشه هم نابود نهیاز اون بب انتیخ هیاشتباه  هی هینرگس کاف الهیبا دان شیخوشبخت یبگ

 خوادینم چکسیه خوامی:نه نماریسام

 :پس حرف مفت نزنمن

به نرگس  تونستیداشت که نم لیکارش دل یاون برا یول یاشتباه کرد درست کامال حق دار هی الی:داناریسام
سال رفت  هیکه  شیبود از دور ختهیبهم ر تشیوضع نقدریکرده ا ینرگس خودکش دونهینم یبگه اون حت

شد  فیشد ضع معتادشد  یگارینرگس نبود س دهیچه فا یدنبال نرگس گشت ول نقدریبرگشت ا یوقت کایامر
 یدونینم یچیتو ه

 دیبا الیاون صحنه رو فراموش کنم دان تونمیهرگز نم رهینم ادمینرگس و  هیزجه و گر یوقت صدا چی:هنایسل
 تاوان تک تک اشکاشو بده

 یکنینرگسو ترک کرد کمکمون م الیچرا دان:اگه بهت بگماریسام

 یباش یمنطق نکهیمگه ا دونمی:نمنایسل
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 :پس گوش کن اون روزاریسام

 (بعد قهیده دق)

 درکش مشکله دونمیهنوزم که هنوزه عاشقش نرگسه م الیاالن اون دختره مرده دان یدی:فهماریسام

 چشماش زل زدم تو

 یکردیدرک م یمن بود ی:تو اگه جامن

 تا خودشو نشون بده دادمیفرصت م هی دی:شااریسام

 ؟؟ تونهیم یعنیآب نگاه کردم  به

 نمیبیاز چشم تو م وفتهیب یهراتفاق نباریبدون ا ی:باشه ولمن

 بچه ها شیپ می:باشه بلندشو براریسام

 می:برمن

 دیمرد می:چه عجب فک کردنیرادو

 میدی:به توافق رساریسام

 بچه ها شیپ نشستم

 م؟یبفهم دی:االن بانینگ

 ؟ی:چرانگفتهحانیر

 برگشته دمیفهم روزیبدونه من خودم د یکس لشوی:خودش نخواست دلمن

 نکهی:دخترا نقشه اکامران

 (یکوه نورد_سه روز بعد)

 《حانهیر》

 عیسر الیخورد دان زیلحظه نرگس ل هی میهم ورزشه هر آن ممکنه سقوط آزاد کن یبگه اخه کوهنورد یکی
 الله اکبر چه قدر منحرف شدم کنهیفکرا م زایادم به چه چ کردنیبهم نگاه م یجور افتهیگرفتش تا ن

 بچه ها گفتند:اووو همه

 خودشون اومدن و جداشدن به

 جنبه ها یب دی:کوفت به کارتون ادامه بدالیدان

 :ممنوننرگس
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 زمی:خواهش عزالیدان

 !!!!الی:داننرگس

 :جانمالیدان

 رهی:لطفا مراعات کن من آبروم منرگس

 : حرف نباشهالیدان

داشته  گرویهمد یکه هوا دیایدونفر دونفر ب ادهیارتفاعش ز زویل نجایکه راهنمامون بود گفت:بچه ها ا یمرد
 دیبجنب دیباش

 :نرگس تو بامنالیدان

 نه یی:وانرگس

 االیممنوع دختر خوب  ی:لجبازالیران

 رفتن جلو باهم

 ازش برهیچه دوست دخترش حساب م نیبه داداش خودم بب کالی:بارنیرادو

 ششی:امن

 ؟یدیبه من م تونویخانم افتخار همراه حانهی:اهم رنیرادو

 یدار اقتشویاووم فک کنم ل نمی:بزار ببمن

 :ممنون سرورمنیرادو

که  نیبود نگ یدنینرگس د افهیکمر نرگس گرفته بود بردش باال ق الیجابود دان هی میگرفتو حرکت کرد دستمو
 .جارو انتخاب کردن هی نکهیتا ا میدیدیرو م ییشده بود بزور جا کیتار گهیهوا دمنفجر شده بود از خنده 

 یغلت چیکه انگار اومدن خونه خاله ه نیاوردند گروه نازن یم رونیرو ب گهید لیدختراهم وسا زدنیچادر م پسرا
 چنگال شغال به موال ین بکنن با اون ناخوناشون ناخن که یکار توننیاصال م کردنینم

 میکن یباز هی میگرفت میتصم میبچه ها خورد یو دلقک باز یشامو باهر شوخ گهید یوقت

 قتیجرئت حق دیای:بروبچ بیاحمد

تا افتاد  دیچرخ نقدریا مشیوسط وچرخوند میهم گذاشت یبطر هی مینشست رهیموافقت کردن به صورت دا همه
 خخخ با اون صداش ۲شماره یاجنب نیو سارا دوست نازن الیبه دان

 :خب استاد جوننسارا

 :عققق حالم بهم خوردنایسل
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 ؟ قتیحق ای:جرئت سارا

 :جرئتالیدان

 زیلیکمک پ ای:خب اووم اجسارا

 به خدا ارمیحرف بزنه باال م گهیذره د هی:نینگ

 دیبا یعاشقش هست یواقع ؟؟اگهیهست یجمع عاشق ک نی:اهان باشه باشه خب استاد جوون از اسارا
 یکن یما ازش خاستگار یحاال جلو نیهم

 نی:ا رادواریسام

 زود نقدری:خدا نوکرتم گاماس گاماس چرا انیرادو

 ؟ میکن کاری:حاال چمن

 نگاه به ما بلندشد هیو یبعد از مکث کوتاه الیدان

 غمبریپ ای:نینگ

 ه؟یک یکه عاشقش ی:زوود استادجوون بگو اون کسسارا

 عاشق اونه الیکه انگار دان هیک گهیم یجور هی

برو برگرد  یاگه جوابش نه بود ب دیاریدرنم یجنبه باز یب یسمتش ول رمیبا اعتماد به نفس گفت:م الیدان
 شد رفهمیش دیکنیدرز نم ییو جا دیکنیمسئله خاکش م نیا نجایهم

 زوده االن نه پسر الیاروم گفت:دان کامران

 بوده یتالشم چ جهینت نمیبب دی:به هرحال که باالیدان

 شرکت نکرده بودو درحال کتاب خوندن بود یبه سمت نرگس رفت که تو باز بعد

 دینکن عیبچه ها ساکت ضا سی:هیمحمد

 خودت کمک کن ایخدا ی:وامن

 ه داره*ا*ن*نکن عاشقه گ عشی:نوکرتم ضانیرادو

 :خدا همراهشنایسل

 رهیبره بم خوادیم گهیم نی:اه حالمو بعم زدنینگ

 گهیبگو خدا همراهش باش بسه د نوی:همکامران

 《نرگس》
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 خوندمیداشتم رمان م یزیچ هیخودمون بود باز  یاگه بچه ها ومدیخوشم نم ادیشرکت نکردم چون ز یباز تو
 کننینگاه م ینجوریچرا ا بهیبود بچه ها هم ساکت شدن عج الیجلوم زانو زد سرمو گرفتم باال دان یکه کس

 ه؟یچ هیمم قض:امن

 :من،اخه چطور بگمالیدان

 کننینگام م یجور هیشده چرا اونا  یزی:چمن

 درخواست دارم هینرگس من  نی:ببالیدان

 شنومی:ممن

 دوست دارم یلیمن خ دوننیم هی:همونطور که خودت و بقالیدان

 ی:اره خب که چمن

 آره و نه هیبهت بگم جوابش فقط  دیاومده که با شیپ یتی:االن موقعالیدان

 :بگومن

 ؟یکنیگرفت تو دستشو گفت:با من ازدواج م دستمو

 ؟یگفت ییچچچ یچ ی:چمن

 ؟یکنی:با من ازدواج مالیدان

 شهیخداباورم نم یاون ...وا یعنیبگم  یچ دونستمینم واقعا

 ؟یکنی:قبول مالیدان

 رو لب زد گفت یزیچ نایبگم به بچه ها نگاه کردم که سل یچ اخه

 (قبول کن دوست داره)

که گفتم :اره  شهیم دیداره ناام دمیاز چشاش فهم کنمیپس قبول م خوامشیمنم منم دوسش دارم م ایخدا
 کنمیقبول م

 باعث شد بچه ها هوار بکشن و دست بزنن نیهم

 یگفت یبگو چ گهیبار د هیبه زور بلندم کرد و گفت: الیدان

 زنت شم کنمیقبول م کنمی:قبول ممن

 :به خدا عاشقتمالیدان

 بغلم کردو تو هوا چرخوند بعدم



 

 
128 

حلقه خوشگل بود بعد حلقه رو  هیدراورد در جعبه رو باز کرد  کیجعبه کوچ هی شیبیازتو ج نیگذاشتم زم یوقت
 برداشت و کرد تو دستم

 دمیشب عمرم بود باالخره به ارزوم رس نیبهتر یول دمیبچه ها خجالت کش یکل جلو نکهیبا ا اونشب

 گوشه هیمنو بزور نگه داشت برد  الیدان دنیکه همه خواب یزمان

 یمال خوده خودم شد شی:اخالیدان

 کننیدانشگاه همه مسخرم م میبر یوقت رهیآبروم م ی:وامن

 کننی:غلط مالیدان

 یکن یجلو استاداو بچه ها خاستگار دیحتما با میاز اردو برگرد کردیصبر م یمردی:ممن

 بود ی:در واقع شرط بازالیدان

 :اوهمن

 دورگردنش دستموانداختم

 دوست دارم یلیحال خ نی: با امن

 دیس*و*گفت: منم دوست دارم بعد لبامو ب اوردیکه صوتشو جلو م همونطور

 :به به چه خوشمزهالیدان

 شک نکردن هیتا بق می:خب حاال برمن

 می:باشه برالیدان

 دمیگفتمو وارد چادر شدم تو جام رفتم از خواب ریبخ شب

 میبعد از صرف صبحانه به هتل برگشت میدارشدیکه ب صبح

 《میکر》

حق من  خواستمیتا االن حالم بده سارا اون دختره ؛اه عجوزه مزخرف با اون شرطش من نرگسو م شبید از
 الیبود نه دان

 دینرگس من که پر خورهیم یوگفتم:معلوم هست اون لندهور داره چه گه ریبرگشتم سمت ام یعصبان یلیخ
مثل  نجایاونوقت ما ا ارنیدخترهارو به عقد خودشون در م هیسوسول بق یسایاون بچه پل گهیدوس روز د
 میکنیهم نم یکار چیه کنمینگاه م میماست دار

 چه خبرته نییپا اری:صداتو بریام

 نگفته یچیخبر بده چن روز گذشته هنوز ه خوادیم یکن پس ک یکار هی:د اخه پاشو من



 

 
129 

 میصبر کن دی:بایعل

 چه قدر صبر گهی:دمن

به خاطر چهار  میتونینم میکشیدانشگاه نقشه م نیا یرو میاونه چن سال دار سییر میکن کاریچ یگی:ماحسان
 زحماتمونو میتا دختر نابود کن

 روشن کن بجنب فمونویلاالن بهش زنگ بزن تک نیپاشو هم ری:اممن

 میزیتو سرمون بر دیبا یچه خاک نمیکنارته بده ب میخب گوش لهی:خریام

 به طرفش پرت کردم شمار رو گرفت رفت تو اتاق شویگوش

 میمونیم یکوفت یاردو نیتو ا گهی:چن روز دمن

 دونمی:نماحسان

 باالخره اومد ریربع ام هیاز  بعر

 :پسرا مژدهریام

 :بگواحسان

روز  نیقراره اخر گهیشمالو دادن االن نوبت ماست چهار روز د یدانشجوها بی:بهش زنگ زدم گفت ترتریام
 میبریم مویکه انتخاب کرد ییاونا یپارت یداره بچه ها همه توش هستن اخرا یپارت یحالت گود با هیاردو باشه 

 بفهمه یکس نکهیبدون ا میشیو محو م

 :واقعا تمومهیعل

 :ارهریام

 شی:اخاحساس

 به دخترا دنیچسب یچ نیع میکن کاریچ ساروی:پلمن

 دارن نگران نباش یینقشه ها هیبچه ها  ی:کار ما نریام

 دوارمی:اممن

 (یراو)

قصمون .هر لحظه هر جا  سیپل یمامورا یخالفکار و چه برا یادما یچهار روز شمارش معکوس بود چه برا نیا
با  یبعد از روز کوهنورد نیرادو کردی.کم کم جوونه عشق در دلشون رشد مزاشتنیکه بودند دخترارو تنها نم

که او  یشد در حال حانهیتعجب ر باعث نکاریابراز عالقه کرد که ا حانهیبه ر یکه داشت در خلوت یتمام شجاعت
به همراه  نیرادو یوقرار شد بعد از اردو به طور رسم رفتیپذ نویخوشش اومده بود عشق رادو نیاز رادو

 نیکه داشتن اصال با دخترا حرف نزدن.ا یتیبره .پسرا درمورد شغلشونو مامور حانهیر یخانوادش به خاستگار
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با ذوق و شوق  یلیکه دخترا خ ی.موقعدیگذشت تا به روز موعود رس دکه بو یبد ویچهار روز با تمام خوب
پسرا با گذشتن هر لحظه و  یکه نگران یدرحال کردنیو لرزوندن دل پسرا اماده م یخوشگذرن هی یخودشونو برا

 .شدیم شتریب یشدن به زمان مهمون کینزد

 یبه زمان مهمون میبه داستان برگرد بهتره

 (یمهمون)

 《اریسام》

خودشو خوشگل کرده من  نقدریدختره ا نایهم ازسل یذره هم آرامش ندارم هم از نگران هی نجایا میاومد یوقت از
 هیهر لحظه ممکنه  میگفت اماده باش باش سییدادم ر المیبه دان میموندم اسلحه هامونو اورده بود یکی

 خورهیوول م یچشه ه ین ومهم معل نایبزنن سل یدور هیو کامران باهم رفتن  نینگ افتهیب یاتفاق

 : چتهمن

 صم*ق*بر خوامی:حوصلم سر رفت منایسل

 :االن؟من

 صم خوبه*ق*برسر ختم تو  امی:نه بنایسل

 کنمیم ییبلندشدم تروخدا نگا دارم چه کارا نیهم یبرا کنهیم یوول خوردناش منو عصب نیا شهینم ینجوریا
دارم غر  یشدم ه طونیدختر شر و ش هیحاال که نوبت خودم شده عاشق  هیجلف باز گفتمیم یزمان هیکه 

 کردیدستمو گرفتم طرفش با تعجب نگام م زنمیم

 ؟یص*ق*بر یخواستیمگه نم هی:چمن

 می:هان ؟اره برنایسل

اهنگ اروم گذاشته بودن که جو رو  هیسر شانس ما  ازمیرفت ستیگرفتم چه سرد بود به سمت پ دستشو
 کردیم کیرمانت

انگار  میزل زد گهیهمد یتو چشما میکردیدور گردنم منم گذاشتم رو کمر لختش اروم حرکت م دستشو
 نکهیحساس بودم نه مثل ا نیسر ا یلیومنم خ دیکشیموهام م یتشو الکنه که دس کیمنو تحر خواستیم

 رو لباش بود ثیلبخند خب هیچون  کردیواقعا از عمد م

 طونیبرات جبرانش کنم خانم ش تونمیمنم م یادامه بد ینجوریا یبگم اگه بخوا دی:بامن

 که دست بکشم روش دهیو بلندت تو چشممه حال م یمشک یاخه نه که موها یدست خودم ن یدونی:منایسل

 هینجوری:په امن

 :اوهومنایسل
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دستمو رو کمرش  یزیبکنم ،همونطور که به صورت وسوسه انگ یاعتراف هیخب پس بزار منم  لهی:خمن
 شهیاز لمس کمرت خوشم اومده اصال نم یلیادامه دادم ؛منم خ کردمیحلقه دستامو محکم م کشدمیم

 نوازشش نکنم

 ی:اوو بله درسته چه جبران باحالنایسل

 :موافقممن

 کشیو نزد نییاروم سرم بردم پا زدیحواسمون به طرافمون نبود لباش داشت بدجور بهم چشمک م اصال
برقا رفت بعد درد رو پشت سرم حس کردم و  هویسمش *و*سانت مونده بود که بب هی میچشمامونو بست

 شد ؟ یچ دمینفهم گهیافتادم .د

 《نایسل》

 چشمامم و دستو پامو بستن نمیبیرو نم ییآخ ،چرا جا رهیم جیسرم داره گ ییآ

 هسته پشته من یتو ک ی:هنینگ

 اوسکول نای:سلمن

 مییشد ما کجا ی:ا دختر چنینگ

 نمیبینم دونمی:نمنایسل

 ومدیهم م گهیچن تا دختر د یصدا

 نیدار کاریبا ما چ ایبا شمام عوض ستین نجایا یکس ی:آهادختر

 باز شدن در اومد یبعد صدا قهیدق چن

 آشنا یشخص یاز اون صدا بعد

 دیچشماشونو باز کن:{}

 کرد؟یم کاریچ نجایشاخ در اوردم اون،ا نمیتونستم فرد رو به رومو بب یوقت

 !!!!:تو چطورمن

 ؟یتعجب کرد:{}

 !!یشناسیم نوی:تو اریام

 اره:{}

 ؟یکنیم کاریچ نجای:تو امن

 کنمیکارمو م:{}
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 شهی:باورم نممن

 ن؟یدار کاری:با ما چنینگ

 نیفهمیم یبزود:{}

 موندن گارداشیباد یول رفت

 م؟یکن کاریحاال چ ای:خدانینگ

 گهید میکردیکه فک م یچن سال بعد از اون اتفاق طور ایتو شک بودم چطور ممکنه اون رفته بود اسپان هنوز
 کیحاال که برگشته شده خالفکاره درجه  هیگردیبرنم

 نا؟ی:سلنینگ

 :هان؟من

 ؟ یشناسیمردو از کجا م نی:تو انینگ

 شدم جی:من من واقعا گمن

 سرمون رفت دیری:خفه خون بگگاردیباد

 یزمان هیکه  یچطور خالفکار شده کس شدیم دهیکه در ذهنم همش پرس یفرو رفتم سوال ادیز یجیبه گ ومن

 (هفته بعد هی)

 《نیرادو》

بده و  یبد یکه باعث شد صدا نیزم ختیبود رو ر زیرو م یبود هرچ ختهیانقدر اعصابش بهم ر کامران
 اومدن تو دهیترس الیو دان سییدفعه در باز شدو ر هی نهیبب بیدستشم آس

 بود ؟ یچ یصدا نی:چه خبره اسییر

نفر  هیحالم خرابه  ترکمیدارم م میکنینم دایرد ازش پ هی پس چرا شمیمنفجر م تی:اه اه دارم از عصبانکامران
 شده بیچشمم غ یجلو

 باهاش دیشما حرف بزن ارمیرو به سرهنگ گفت:من برم باند ب الیدان

 اریبا کامران حرف زد سام شهیموقع ها نم نجوریکال ا ترسمیمنکه ازش م افشیوحشتناک شده بود ق کامران
 کردیرا نگاه م رونیداده بود به مبل واز پنجره ب هیتک دادیهم که اصال عکس العمل نشون نم

با صبرو  دیبا یول دونمیم ینگران یهست یتیدر چه وضع کنمیکامران جان پسرم من االن درکت م نی:ببسرهنگ
 میبر شیحوصله پ

 هی دنیما دزد یا دختر رو قشنگ جلو چشا:د اخه نوکرتم قربونت برم که اندازه پدرم دوست دارم دوتکامران
 کنمیمن صبر م ؟بگویک دهیجواب مارو م یک ادیسرشون ب یینکردن اگه بال دایازشون پ یرد چیهفتس که ه
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 اریآب ب وانیل هیپسرم برو  نیرادو نیمبل آفر نیرو ا نیبش ای:آروم باش کنترل کن خودتو بسرهنگ

 لحظه هیتو  دیدادم دستش همرو سر کش ختمیبراش ر وانیاتاق آب اوردم تو ل کیکوچ خچالیاز تو  رفتم

گزارش دادن  زیچ یسر هی کننیم یجد یریگیبچه ها دارن پ زیهمه چ یرو می:االن بهتره تمرکز کنسرهنگ
 دید بینگا دستت هم آس نجایاونارو ول کردم اومدم ا یشکستن بد یکه با صدا کردنیداشتم اونارو چک م

و باز کرد  زیکامران رو زانو نشسنت جعبه رو گذاشت رو م یجعبه اومد جلو هیاومد تو با  الیبازشدو دان در
 شروع کرد به انجام دادن کارش

 ن؟ی:رادوالیدان

 :جانممن

 کن زیاطراف دستشو تم یخونا ریکمک من دستشو بگ ای:بالیدان

 کامران در اومد یصدا ختیکه ر یزیبا چ الیکردم که دان زیدستمال تم با

 :آخکامران

 :حقتهمن

 صبر داشته باش شنینم دایپ نکاراینکن با ا یکه درد بکش یکارو کن نیا ی:د برادر من مجبورالیدان

 کامرانو که بست رفت دستشو بشوره دست

 دمیشنیصداشونو م اریسام شیبلند شد رفت پ سرهنگ

 ؟ یچرا خفه خون گرفت گهی:تو دسرهنگ

 فهممی:هنوز نماریسام

 نترس میکنیم داشونیما پ نیکه دزد دنیدزد دیکشیخودتونو م نیدار شدهی:حاال انگار چسرهنگ

 شد ؟ رشونیدستگ یزی:بچه ها چاریسام

فردا  ادیبه احتمال ز خوندمیگرفتن داشتم گزارشات و م مویکر یمرده ول یعل مهیو کر ی:چرا در مورد علسرهنگ
 میرسیم یخوب ییزایفک کنم به چ ییجوباز  یبرا نجاسنتیظهر ا

 میرسیم ییزایبه چ میاز کر ییشدم که باز جو دواریام منم

 (ییاتاق باز جو_روز بعد )

 《اریسام》

حرف  میداشت با کر سییر میدادیو به حرفاشون گوش م میبود ستادهیوا ییباز جو شهیش یساعته جلو هی
 زدیم
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 نشون؟ی:بگو کجا بردسرهنگ

 ن؟یفک کرد ی:واقعا با خودتون چمیکر

 زارهیم ریرو جرمت تاث یلیجواب دادن به من خ یلج در اوردن برا نیا ی:بهتره به نفع خودت هم باشسرهنگ
 یبهتره حرف بزن

 گمینم یزیمن چ دیکنیوقتتون رو تلف م نی:دارمیکر

 تحملم سر اومد هدفون پرت کردم جلو و رفتم تو اتاق گهید

 اری:سامسرهنگ

 دیمارو تنها بزار قهینکنم لطفا چن دق یاحترام یب نکهیا یبرا فهممینم یچی:االن من صبرم سراومده همن
 ممنون

 مکث کوتاه اتاق خارج شد هیبعد از  سرهنگ

 رونیب دی:لطفا شما هم برمن

 سرباز تو اتاق هم رفتن دوتا

 :به به جناب سروانمیکر

 جاخورد لحظه هیکه  زیچنان کوبوندم روم دستمو

 :کجان؟من

 ا؟ی:کمیکر

 پس مثل ادم جواب بده یدونیم ی:خودت بهتر از هرکسمن

 ؟یگیم اروی:خب کمیکر

 :دخترا کجان؟من

 :کدوم دخترامیکر

 کجان؟ دیدنیدزد یوسط مهمون قایروز گذشته دق ازدهیکه  ییبگم دخترا ینجوری:بهتر امن

 دونمی:نممیکر

 یبه نفهم یخودتو زد یدونی:ممن

 ؟یدی:ا از کجا فهممیکر

 دخترا کجان؟ یرو چن بار تکرار کنم پس بهتره بگ ی:من عادت ندارم سوالمن
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 گمی:نممیکر

 نه؟ یگی:که نممن

 :نهمیکر

 ی:اُستُوار احمدمن

 اومد تو و احترام گذاشت:بله قربان یاحمد

دوسه تا ظرف بزرگ آب سرد و  هیو با اریهست همرو برام ب ییزایچ هی لمیاخر کمد وسا ی:از اتاق من کشومن
 بجنب ارینمک ب

 :اطاعتیاحمد

 که بچه ها اومدن داخل نیاز ا بعد

 ؟یکن کاریچ یخوای:منیرادو

 دیخوایاگه م شمیمن االن آت گمیبهش م یزیچ هیدخالت نکنه وگرنه  چکسیتو انجام کارم ه گمی:از االن ممن
 رونیب دیگوشه اگه نه بر هی دیبر دیبمون

 اری:سامسرهنگ

 عقب لطفا دیبر شنومینم یچی:االن همن

 دادم باال نامویآست دمیتو موهام کش یدست

 ذره داغ شه هیشروع کردم شالقمو گذاشتم  دیچ لویکه وسا یاحمد

 درار زود دستاشم با طناب ببند رهنشویپ ی:احمدمن

 :چشمیاحمد

 کردنینگران نگام م یبا چشما همه

 دارم یبعد از مافوقم نفر دومو تو آگاه ییزمان بازجو یمن تو شکنجه گر یدونستی:ممن

 :هه واقعا؟میکر

 نرفتن رونیب نجایدونشونم با تن سالم از ا کیمثل تو رو از شون اعتراف گرفتم  ی:تا حاال صد تامن

 یوا یوا دمیترس یلی:من که خمیکر

 هدیمعلوم بود ترس گفتیچشاش زل زدم مثل سگ دورغ م تو

 رفت رونیاتاق ب نیاتاق ناقص و فلج از ا نیسالم اومد تو ا ی:هر ک من
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 بدنش کامال مشخص بود لرزش

 کجان؟ دمیبهت فرصت م گهید کباری:من

 گمی:نممیکر

 میکنی:باشه ما هم کار خودمونو ممن

 برداشتم رفتم طرفش شالقو

 (بعد قهیدق ۲۰)

 نامرد بسه آخ آخخخ ی:آخ خدا سوختم آمیکر

 آب ونمک ی:احمدمن

 فقط بس کن گمیم گمیصاحاب رو آخ م یب نیا زینر میسوزوند زیخدا نر ی:وامیکر

 :باشهمن

 گهیپرت کردم طرف د شالقو

 :کجان؟من

 《نایسل》

 آشغاال دی:ولم کنمن

 :خفه شوریام

 ولش کن یعوض یدار کارشی:چنینگ

 رونیزور بلندم کردن از اون زندان بردنم ب به

 نمیبریکجا م دی:دارمن

 یفهمیخودت م یایبا ما راه ب ی:بهتره دهنتو ببندریام

 یاومد اشاره کرد من برم داخل وقت رونیاول رفت تو بعد که ب ریام میستادیوا یدر یبعد رو به رو قهیدق چن
 وارد شدم در پشت سرم بسته شد

 دیشکیم گاریافتاد انگار داشت س یکلیمرد چهار شونه ه هیبه  نگاهم

 ؟یهست ی:تو کمن

 .باعث شد برگرده صدام

 د؟یکنیفکر م یخودت چ:{}
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 خالفکاره هی سادهیکه جلوم وا یکس کنمی:هنوزم باور نممن

 یهم باور نکن دیهه با:{}

 چرا؟ روانی:سمن

 جلو اومد

 یتو بود لشی:دلروانیس

 :من؟من

 :اره توروانیس

 کردم؟ کاری:مگه من چمن

 نایسل می:شکوندروانیس

 من دوست نداشتم روانی:سمن

 ؟ینیبیمن دوست داشتم دختر من بهت عالقه داشتم فقط خودتو م ی:ولروانیس

 عشق زود گذر بود هیاون فقط و فقط  دمیفهمیمن بچه بودم نم یبفهم یخوایچرا نم روانی:سمن

 یتو پسم زد یگذشتم بهت گفتم دوست دارم ول زمیمن از همه چ ی:تو قلبمو شکستروانیس

 یشی:چرا متوجه نممن

حالم  دنتیرفتم که با د نیا یبرا ایدرس رفتم اسپان یبرا یخورد شدم فک کرد یچجور یکنی:درک نمروانیس
 بدتر نشه

خودم  لیبخوام تو رو فام نکهیفکر ا یحت نکارتیبا ا یول یا گهید زینه چ میدی:من فقط تورو پسرعمم ممن
 یعوض شد یستیاون ن تو زنهیحالمو بهم م نمیبب

دختره متنفر شدم شما دخترا فقط بدرد لذت  یدزد بعد از تو از هرچ هی یقاچاقچ هی:اره عوض شدم روانیس
 نیندار نویریخوب و ش یزندگ اقتیاستفادتون کنن بندازن دور ل دیدستمال با هیمثل  شترینه ب نیخوریم

 تو صورتش که خودم تعجب کردم دمیچنان کوب میپشت دست با

 حرف و زد نیا یبا چه حق اون

 :تو؟روانیس

 رتیغ یب یزنیحرفو م نیکه درمورد هم جنس من ا یهست ی:تو کمن

 احمق یتو گوشم دختره  یبزن ی:چطور جرئت کردروانیس

 :واقعا برات متاسفممن
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برام ارزش نداره انتقام دل شکستمو ازت  یبشر یبن چیگرفت و تو چشام زل زد:تاسف تو و نه ه بازوهام
 نایسل رمیگیم

 ریهل داد و داد زد:ام منو

 وارد شد:بله؟ مهیسراس ریام

 حاالهم برو فرستمیبگو محموله رو م یدختر رو با خودت ببر به مشتر نی:اروانیس

 خودشو بهم رسوند نیبرگردوندم نگ یقبل یمنو به جا رونیب می:چشم دسمتو گرفت و رفتریام

 :حالت خوبهنینگ

 :ارهمن

 شد؟ی:چنینگ

 یچی:همن

 !یچیه یچ یهنی:وا نینگ

 میاماده کن یزیهرچ یخودمونو برا دیبا ۲:فقط بدونمن

 ه؟ی:منظورت چنینگ

 میستیآرامش قبل از طوفانه ما در امان ن نکهیا یعنی:من

 (یراو)

از مرز بفرسته  یمحموله دختر رو قاچاق گهیروز د کیصحبت کرد قرار شد تا  یبا مشتر روانیاز اونشب س بعد
 هیبه ترک

حمل محموله رو بفهمن نرگس  خیکه دخترا هستن و تار یتونستن محل میتونستن با اعتراف گرفتن از کر پسرا
سالمت دادن که به  یهمه بهشون ام افتهیبراشون ن ینگران دوستاشون بودن که اتفاق یلیخ حانهیور
 گردنیبرم

در مورد  یفکر روانیس دنیترسیکه در انتظارشون بود م یزیاز چ نایو سل نیدوروز به سرعت گذشت و نگ اون
به اونا  نویگذاشته بود نگ ریکه با احسان و ام یوارد محموله نباشن طبق قرار نارویبود که ا نیدوتا داشت ا نیا

از نقشت  یلیخ نکهیبده با ا بشویترت خواستیخودش م نارویسل یخواستن باهاش بکنن ول یبسپاره تا هرکار
 اصال نگران دو درصد انجام نشدن نقشش نبود یمطمئن بود ول

 (سیاداره پل_۲۲:۴۵_روز حمل محموله )

 《اریسام》

 بهتره ینطوریا دیوارد عمل بش نجای:بهتره از اسرهنگ
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 :اره درستهمن

 شهیانجام م ی:کنیرادو

 گهی:دوساعت دکامران

 امادن روهاین میبر دی:بامن

 :ارهنیرادو

لب مرز بگو آماده  یبه مامورا میکنیاالن حرکت م نیهم نیسوار ماش دیخبرشون کن دیخب پس بر لهی:خمن
 باشن

 :من برم حاضر شمنیرادو

 هم خبر بده دکتراشو بفرسته الیبه دان نی:رادوسرهنگ

 گمیمن بهش م میری:باهم مکامران

 می:برنیرادو

 هیآدم خطرناک روانیس اریسام یمراقب باش دیگفت:با سییاون دوتا رفتن ر یوقت

 آدمم نیچن ساله دنبال ا سییر دونمی:ممن

 دمیازشون نشن یخوب یزایو نرگس نشون دادم چ حانهیبه ر روانویعکس س ی:وقتسرهنگ

 ؟ هی:منظورتون چمن

 ناستیسل یپسرعمو نیا شناسهیآدمو م نی:نرگس گفت که اسرهنگ

 :چطور ممکنه؟من

 یمهم ن نیا ینشد ول یازش خبر گهید ایچن سال رفت اسپان گفتی:مسرهنگ

 شمی:متوجه نممن

داده  یاون بهش جواب منف یبود بهش ابراز عالقه کرده ول۲۳ یدوست داشته وقت نارویسل روانی:سسرهنگ
 رهیزش انتقام بگمراقب باش ممکنه ا گمیم نیا یرفت برا رانیاز ا نیهم یاون هم برا

 بزنه بیبهش آس زارمیمال من نم نایابراز عالقش حالم دگرگون اون حق نداره سل دنیباشن

 دستشو گذاشت رو شونم سرهنگ

مطمئنم که  دیکشیخودتونو م دیدار دیاالن که شد دیشیعاشق نم دیگفتیهر چهارتاتون م یزمان هی:سرهنگ
 پس نگران نباش برو پسر برو یهست یعال سیتو پل ینجاتش بد یتونیم

 مرده نیکه توش هستم همش به خاطر زحمات ا یمقام نیگرفتم ا هیروح کمیحرفاش  با
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 اومدم رونیتکون دادم و از اتاق ب سرمو

 امیدارم م روانیباش س منتظرم

 《نینگ》

 بود دهیترس ناهمیسل دمیاز خواب پر یوحشتناک یباصدا

 زود دیاریاون دونفر هم ب دیصفشون کن دیپسرا بر دیبلند ش االی دی:بلند شریام

 .بردنیدخترا هم داشتن با صف م هیگرفتن با خودشون بردن بق نارویاومدن دسته منو سل گاردیباد دوتا

 د؟یکنیم کاریچ دیچه خبره دار نجای:امن

 برو لبه مرز هیبا بق یانجام داد نکهیما بعد از ا شیبزار پ نمیا هیبق شیببر پ نویگفت :ا گاردشیروبه با د ریام

 :چشمگاردیباد

 در و باز کردومنو پرت کرد داخل و درم بست یبرد تو اتاق دیمنو گرفت و کش یبازو ریبا خودش برد ام نارویسل

 دمیبه درکوب مشتمو

 آشغاال رونیب دیاریمنو ب ستیاونجان یدرو بازکنه کس نیا یکیباشمام  یآها رونیب امیب دیبزار ای:لعنتمن

 باعث شد به من بخوره و من پرت شم اونطرف نیدفعه در باز شد وا هی

 دمیکه باال گرفتم احسانو د سرمو

 یکردیعر عر م یتا حاال داشت ی:هان !ساکت شداحسان

 رونیبرم ب خوامی:ممن

 یچ گهیباشه د ریخ یدی:هه خواب داحسان

 :بزار برممن

 دم گرفت که بلند شدمدر  نقدریا دیجلوم از موهام کش اومد

 مادمازل اسیراحت نیبه هم ی:فک کرداحسان

 بزار برم یخوایم ی:ازم چمن

 اتاقو پرکنه نیآه و ناله ات ا خوادیدلم م خوامی:تمنتو ماحسان

 یلی:تو تو خمن

 ارمیهم حالتو جام برمیزجرت بدم هم لذت م خوادیدلم م می:اره عوضاحسان

 ناموس یانداختم تو سرش ب تف
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 به من یکنیگستاخ تف م یدختره  رسمی:حسابتو ماحسان

 در اومد میلگد محکم به پامو کمرم زد که گر هیبا پاش  نیافتادم زم میتو گوش زد

 یکن هیتا اخر عمرت گر کنمیم یزوده که کار یلیخ یکنیم هیاالن گر ی:اخاحسان

 دیکش ریباال تمام وجودم ت دیگرفت کش دستمو

 :آخمن

 جانم یاحسان؛ا

 کردمینفرت تو چشمش نگاه م با

 یسراغ کار اصل میبهتره بر دمیترس یوا ی:وااحسان

 کرد زنمیبا طناب بست و آو دستامو

 در اوردو مشغول خوردنش شد فک کنم مشروب بود یاتاق بطر یا گهیسمت د رفت

 براش دمیجون م یدار یکلیچه ه یعشقول ی:هاحسان

ده آروم آروم اومد سمتم دستشون گذاشت رو بند تاپم شروع کرد به باز خطرناک ش یلیخ نیمن ا یخدا
مهم  خوامینم خوامیمن نم ایکردنش در همون حال هم دستشو رو دکمه شلوارم گذاشت اشکام روونه شد خدا

باشه  ثیبه کس طعلقتنم م خواستمیمن م ایخدا خوامیاز دست بدم نم یالش نیبه دست ا مویزندگ زیچ نیتر
 صدامو یشنویم ایخدا خوامینم نینه ا شهیسرش م رتیغ شهیکه دوسش دارم ناموس سرش م

 اومد در باز شد یبد یصدا نکهیاز دست داده بودم چون تاپم در حال افتادن بودتا ا دمویکم ام کم

خوابوند تو دهنش که احسان افتاد اون هم نشست روش شروع کرد  یکیاحسان  دنیاومد داخل و با د یمرد
 به کتک زدنش وفهش دادنش

 ساستیپل نیطرف مثل ا پیبدم ت صیتشخ تونستمیکرده بودم جون نداشتم فقط م هیگر انقدر

 پوستم شهیم دهیداره بر کردمیاحساس م سوختیم دستم

 کردمیهق م هق

کامرانه چه قدر دلم براش  دمیچهره اش برام واضح شد فهم یام سرشو برگردوند وقت هیگر یپسره با صدا اون
 تنگ شده

اونم داشت  کردمیم هیشد که سرمو به سنش چسبوندمو گر کمینزد نقدریبود ا نیسمتم چشاش غمگ اومد
چسبوند منو به خودش  شتریجون افتاد روشونش کمرمو گرفت ب یباز کرد دستام ب یوقت کردیدستمو باز م

 دوسش داشتم شدیم دتریشد یمن ه هیگر دیکشیم قیسرشو کرد تو موهام نفس عم

 کرد سیخ رهنشویپ اشکام
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 :کا کا کامران م م منمن

 سی:هکامران

 به من تجا ا ا و ز خواستی:اون ممن

 باشه؟ یکس حق نداره بهت دست بزنه به جز من تو مال من چینکن ه هیبسه تموم شد گر نی:نگکامران

از اون ساختمونه  عیو بعد بغلم کردوسر دیس*و*ب قیگوشه لبمو عم نییتکون دادم سرمشو اورد پا سرمو
اومد  عیسر نیرادو دمیو اورژانس د سیپل نیبود به زور چن تا ماش کیتار کیهوا تار مینحس خارج شد

 طرفمون

 دهی:خوبه؟صدمه ندنیرادو

 نیکرد کاری:خوبه چکامران

 رفته دنبالش اریفرار کرد سام روانی:همه رو گرفتن فقط سنیرادو

 کجاست؟ سیی:رکامران

 میدیالزم شد بهت خبر م یبر یتونی:گفت تو منیرادو

 شد یخب پس زنگ بزن هرچ لهی:خکامران

 تخت التی:برو خنیرادو

درو بستو خودش  یدرو باز کرد منو گذاشت رو صندل نشیآروم رفت طرف ماش وردمیسردر ن ادیحرفاشون ز از
 اومد سوار شد

 میو روشن کرد و ازاون مکان دور شد نیماش

 نا؟ی:کامران پس سلمن

 یبخواب خسته ا ری:نترس رفتن دنبالش بگکامران

 دمیکه از خدام بود دستمو گذاشتم رو دستش چشامومو بستمو خواب منم

 《نایسل》

 بودن دهیومد همه ترسا سیپل نیماش یکه صدا کردنیم نمونیسوار ماش داشتن

.خودش که  نیشد منو هل داد تو ماش دهیکش یدفعه دستم توسط کس هی کردنیم کیاخطار شل یه سایپل
 بود روانی.حرکت کرد س عیسوار شد و سر

 تا بود ۱۲۰سرعتمون باال  کردیم بمونیهم داشت تعق نیماش هی

 میهر آن ممکن بود تصادف کن کردمیاز ترس سکته م داشتم
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 یکنیم کاریچ یدار روانی:سمن

 :فقط ساکت شوروانیس

 میاالنه که تصادف کن ی:روانمن

 :به درکروانیس

 بزار من برم یکنیبدتر م توینداره داره وضع دهیشو فا میتسل روانی:سمن

 شهیهم نم گهید یمال کس یمال من نشد یعمرا وقت یبرس سهیبه اون بچه پل ی:هه ولت کنم برروانیس

 فکر کن یبار هم که شده منطق هیبزن کنار  کشنتیم ینش میتسل یسمیاد:نفهم سمن

 خفه شو نای:سلروانیس

 رفتیاز دستش در م نیلحظه داشت کنترل ماش هی میدیرس ییجا هیبه  نکهیتا ا رفتیداشت تند م ینجوریهم
 زدم که زد رو ترمز غیتو دره آنچنان ج میبر کینزد

 ی:روانمن

خودتو  یراه فرار ندار گهید یش میبهتره تسل روانیشد :س سیپل نیبعد پشت مون پر از ماش قهیدق چن
 کن میتسل

 دیشد منم کش ادهیبرداشت و پ یشم که نزاشت از داشبرد تفنگ ادهیپ نیاز ماش خواستمیبود تو فکر م رفته
 تفنگ گذاشت کنار سرم سایهلم داد به سمت جلو پل رونیب

 ارهیسام نکهینفر اومد جلو ا هیاونا  نیب از

 نکن بزار بره یعقل یب روانی:ساریسام

 کشمتیعقب وگرنه م دیعقب گفتم بر دی:برروانیس

 کس تکون نخورد چیه

 یکنیتر م نیجرمتو سنگ یبزار بره دار یدار کاری:به اون چاریسام

 کنمیم یدارم شوخ ی:فکر کردروانیس

 دمیکش غیکرد از ترس ج کیو گرفت بغلم شل تفنگ

 اری:ساممن

 عقب دیزد:بر داد

 روبه رومون بود بایتقر اریام گرفته بود.سام هیگر

 یدار کاریطرف حسابت منم به اون چ ی:رواناریسام
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 :اتفاقا طرف حسابم جفتتونهروانیس

 روانی:بزار بره ساریسام

 ؟یبرات مهمه ؟دوسش دار نقدری:چرا اروانیس

 به من نگاه کرد منم بهش نگاه کردم اریسام

 بندهیبه تو دل م یکنیمن که دوسش داشتم پسم زد اونوقت فکر م چارهی:بروانیس

 تروخدا اریعجزگفتم:سام با

 کشمشیعقب وگرنه م دیبر نیزم دیاسلحه هاتونو بزار دمیاخطارو بهتون م نی:اخرروانیس

پاش  یباتمام قدرت پامو زدم به به ال تمینگاه به وضع هیکردم  ارینگاه به سام هیبه ذهنم اومد  یزیلحظه چ هی
جرات نداشت بره  یشد کس زیباهاش گالو اریکه دستش شل شد و خم شد.از دستش فرار کردم سام

افتاد به من نگاه کرد  اریسام یکرد شوکه شدم وقت کیتفنگ شو برداشت و شل روانیآن س هیسمتشون 
 تفنگو گرفت سمتم

 یمیحافظ عشق قد:خداروانیس

 نیافتاده رو زم روانیچشمامو باز کردم س یحس نکردم وقت یزیمن چ یاومد ول کیشل یبستم صدا چشمامو
 زد کیبهش شل اریسرمو گرفتم باال سام دمیغرق خون د

 شکست پاتند کردم سمتش بغلش کردم بغضم

 نکن هی:تموم شد گراریسام

 نگاه کردم بهش

 ؟ی:خوبمن

 :ارهاریسام

 ومدیبازوش داشت خون م از

 !:بازوتمن

 کردم داتیباالخره پ ی:مهم ناریسام

 هام کردم هیعطرشو وارد ر دنمینفس کش نش،بایگرفت چسبون به س سرمو

 . می:دلم برات تنگ شده بود زندگاریسام

 《کامران》

 زنمیم هیآقارو بخ یمرده االن دارم بازو روانی:اره سالیدان
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 خوبه نایسل نطوری:که امن

دستش  یبرا یشازده بود مبادا اتفاق نیخانم نگران ا کردنیم یا هیدوستاش چه گر ینیبب ی:اره بابا نبودالیدان
 افتهیب

 :اوه اوهمن

 هیبابا نترس کامران خود کنهیم نمیاالنم داره نفر گهی:اره دالیدان

 الی:داناریسام

 یبکشتم با بی:من برم االنه که به صلالیدان

 ی:بامن

 خانم اومد سمتم جهیربع به دو خد هیکرد تازه نگام به ساعت افتاد  قطع

 :پسرم انجام دادمجهیخد

 مزاحمت شدم دیبده ببخش رتی:خدا خمن

 هست یبود کار فمیپسر وظ هیحرفا چ نی:اجهیخد

 :نه ممنون حاضر شو برسونمتمن

 رمیم ادهیبغله پ نیپسرم هم خوادی:نمجهیخد

 نی:بازم دستتون درد نکنه شرمندم کردمن

 ریشبت بخ کنمی:خواهش مجهیخد

 ری:شب شما هم بخمن

تا االن اندازه مادرم دوسش  یچن سال خدمتکار خونه مونه از بچه گ هیزنه مهربون یلیکردم خ شیدم همراه تا
 دارم

لباساشو  ادیخانم خواستم ب جهیداشته باشه از خد مارستانویحال ب کردمیفک نم میو اوردم خونه مجرد نینگ
 بود داریافتاد ب نیکه نگام به نگ کردمیدوش گرفتم رفتم باال تو اتاق داشتم موهامو خشک م هیعوض کنه 

 ؟یشد داری:ببرگشتم

 :اوهومنینگ

 بچه ها کرد که خندم گرفت نیا هیشب افشویبهم زل زده بود ق ینجوریرو تخت نشستم هم ششیپ رفتم

 وافشیق ی:اوخمن

 ادی:خب خوابم منینگ
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 ین ی:بخواب نمن

 برهیخوابم نم یی:تنهانینگ

 بخونم ییبرات الال ای:بمن

 :اخ جوننینگ

 گذاشت روپام سرشو

 دمیفهم دیکشیکه م یقیعم یخوندن بودم با نفس ها ی.آخراکردیکردم به خوندن،با دقت گوش م شروع
 سروشو بلند کردم گذاشتم رو بالش دهیخواب

 بود دهینخواب نیگرفت ا مگه ا قمویاز روش بلند شم که  خواستم

 ریشب بخ ییبابت الال ی:ملسنینگ

 بخواب ریکوچولو بگ ری:شب بخمن

 دمیخواب نیو بالش برداشتم رو زم یتو کمد مسافرت هیرفتم  دمیبست پتو روش کش چشماشو

 (مارستانیب)

 《اریسام》

 :بفرما برادر منالیدان

 ی:مرسمن

 تخت استراحت کن من برم خانوما رو برسونم نی:االنم رو االیدان

 :باشهمن

باز شدن در  یشکرت چشمامو بسته بودم که صدا ایبه سقف زل زدم خدا دمیدراز کش رونیکه رفت ب الیدان
 اومد

اخم کردم بهش گفتم:تو  کنهیم کاریچ نجایرو ا نایببره ا الیا مگه قرار نبود دان ناستیسل دمیباز کردم د یوقت
 !یینجایکه هنوز ا

 ه؟ی:مشکلنایسل

 ؟یینجایوقت شب چرا هنوز ا نیا هی:بله که مشکلمن

 شنومیتازه م هی:بله بله حرفانایسل

 الیبده زنگ بزنم دان موی:گوشمن

 :الزم نکرده من خودم بهش گفتمنایسل
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 :برو خونهمن

 :نوچنایسل

 بشه هان؟ یوردل من که چ یبمون یخوایم نجای:امن

 برج زهرمارم نمک نشناس نی:واقعا که منو باش نگران انایسل

 :هان؟من

 :زهرمارنایسل

 :حالت خوبه ؟من

 :بله که خوبمنایسل

 :شک دارممن

 مارستانیب یحرف پرستارا یساعت شد هیاالن  دنیتو رو د ویچ یپسره ابله معلوم ن ی:مهم ننایسل

 شده؟؟؟ ی:چمن

 ها یعجنب نیاقا شده سوپرمن ا گهی:بله دنایسل

 دشیاز نوع شد دیچیپ یحسود ی:اوه اوه چه بومن

 ؟ی:من؟حسودنایسل

 بره یحسود یخفه شدم اون پنجره رو باز کن بو یوا ی:وامن

 مزه ی:بنایسل

 :من از دست تو چه کنم اخه فسقله حسودمن

 درموردت حرف بزنه ایحق نداره بهت نگاه چپ بنداره  یکس ی:تو مال مننایسل

 ارزش ندارن یحت نابرامی:منکه تو رو دوس دارم امن

 دوس نداشته باش ی:جرئت دارنایسل

 گاد ی:اوه مامن

 آخ آخ گشنم شده دیچیآن دلم پ هی

 :آخخخمن

 نگران از جاش پاشدو اومد سمتم نایسل

 حالت خوبه ؟ شدی:چنایسل
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 :گشنمهمن

 ارمیم یزیچ هیبرات  رمیاالن م ی:اوا خاک عالم تو غذا نخوردنایسل

 نگرانمه یکیخوش بحال من  رونیرفت ب یتند

 《نایسل》

 یسمت پرستار رفتم

 دی:ببخشمن

 زمی:بگو عزپرستار

 رمیبگ تونمیغذا از کجا م نجایبگم اهان(نامزدم گشنشه ا یچ یوا ی:راستش )امن

 ؟ ارنیبگم ب نیخوایفقط سوپ مونده م ادی:االن به احتمال زپرستار

 شمی:ممنون ممن

 برداشت زنگ زد تلفنشو

 خدا جون یه

رفتم .داخل شدم و  اریبا بشقاب سوپ اومد ازش گرفتمو تشکر کردم و به اتاق سام یبعد خانوم قهیدق چن
 نشستم رو تخت

 :سوپ؟اریسام

 داشتن نوی:هممن

 :باشهاریسام

 خورد غذاشو

 :دستت درد نکنهاریسام

 درو قفل کردم برگشتم رفتم

 :ساعت چنده؟اریسام

 صبحه ۳:من

 ی:هاریسام

 خوابمیبخواب من رو کاناپه م ری:بگمن

 اریتو بغل سام افتمیشدن دستم باعث شد تعادلمو ازدست بدم ب دهیکه با کش شدمیاز رو تخت بلند م داشتم
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 بخواب نجای:هماریسام

 :جان؟من

 ه؟ی:چاریسام

 که شهی:نممن

 :بخواب حرف نزناریسام

 :اخهمن

 ری:شب بخاریسام

 رومون دیکنار تخت و زد که برقا خاموش شد و مالفه رو کش دیکل

 ری:شب بخمن

 گذاشتم رو بازوش در کنار عشقم به خواب رفتم سرمو

 (یراو)

دختر درمورد  دنیفهم شیخالصه همه رو بگم اول دیاتفاق جالب افتاد بزار یسال از اون روز گذشت و کل کی
 یبود پسرا به خاستگار نیاتفاق ا نیشد دوم یهمگ یدرجه پسرا که باعث خوشحال عیشغل عشقاشون و ترف

به پسرشون افتخار  یو کل کردنیعروساشون ذوق م دنیقصمون رفتن مادرشوهرا که از د طونیش یدخترا
 یلیباهاشون نبود به دال نایچرا سل نیپرسیروز گرفته شد حاال م هی و نرگس در نینگ حانهیر یعروس کردنیم

شرمنده  یلیخ روانیمادر س گهیبود د نایبه هرحال پسرعمه سل روانیمثل مخالفت پدرو مراسم ختم س
 بود سر شغل یبرادرش شد مخالفت بابا چ

بدون  سهیو نف نایو صبا و مب لدایداد. ینرم شد و اجازه عروس نایسل یبابا اریسام ایبا برو و ب یاز مدت بعد
تا تو  انیناراحت بودن که نتونستن زودتر ب یلیبرسن وخ نایسل یاومدن تا حداقل به عروس رانیفوت وقت به ا

مناسب  یقول دادن در فرصت کردنو یعذر خواه بتشونیشرکت کنن.از غ حانهیو ر نینرگس و نگ یعروس
 باشن بتیغ نیجبران ا

 نکهی؟اهیسوم چ اتفاق

 حوصلم سر رفت شگاهیآرا ایپاشو ب یینجایجان تو هنوز ا ی:بابا راونایسل

 وهووووی یترج ای یمج یاج دیکمربنداتونو ببند دیداستان اماده ا میبهتره برگرد امی:اوه اوه االن میراو

 (شگاهیآرا)

 《نایسل》

 صنم خانم تموم نشد؟ یی:وامن
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 لباستو بپوش ایاالن ب یشد یچه ماه یدونینم زمی:چرا عزصنم

 دخترم نرجس نرجس پاشو

 نیخانم چه خوشگل شد ی:جانم وانرجس

 :واقعا؟من

 مبارک باشه جانم صنم دیقشنگ شد یلی:خنرجس

 ادیرو هم صدا کن ب سییاسفند هم دود کن ر هی:برو صنم

 تو انیاصرار دارن ب یلیدوستاشون خ ی:چشم االن ،راستنرجس

 صبر کنن ادیم گهید قهیچن دق هی:صنم

 :باشه من رفتمنرجش

 باال ری:خب خوشگله بزار کمکت کنم دستتو بگصنم

 لحظه هی:من

 ببندم پتویحاال برگرد ز نی:افرصنم

 دیببند دیبا نمی:امن

 تموم شد گهیاهان خوبه د نییپا ریسرتو بگ کمیحاال تورو تاجتو بزارم  نیاز ا نمی:باشه خب اصنم

 نمیخودمو بب تونمی:ممن

 نجاستیا نهییا ای:البته ب صنم

 خدا چه خوشگل شدم ای نهییرفتم سمت ا دمیپوش کفشامو

و  شگاهینرجس خانم با اسفند اومد تو دورم چرخوند پشت سرش مسئول ارا کردمیخودمو برانداز م داشتم
 کارمندا که کار رومن انجام دادن اومدن داخل هیبق

 ؟یهست یمبارکت باشه راض ی:ماشالله چه عروسشگاهیارا مسئول

 درد نکنه یدست همگ هی:عالمن

 بودم که درست کردن یعروس نیبود من دوم یگفتنو رفتن چون امروز روز شلوغ کیتبر کارمندا

 یالبته اگه راض خوامیم شگاهیکار آرا یبرا رمیعکس ازت بگ هینداره من  ی:دخترم اگه اشکالشگاهیآرا مسئول
 یباش

 فقط نداره ی:اشکالمن
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 نجایا یاز تابلو ها یکی شهی:اصال نگران نباش مشگاهیآرا مسئول

 :اهان پس حلهمن

 من برم عکسو صدا بزنم ادیو اقا داماد ب ننتیبی:پس تا دوستات مشگاهیآرا مسئول

 ومدیمن چشاشون داشت در م دنیاومدن تو از د بایبچه ها با شکل ها متفاوت و ز رونیرفت ب یوقت

 یچه ناز شد ی:والدای

 بایو ز ی:عالنرگس

 ی:به به چه عروسنینگ

 :چشمت نزننسهینف

 یخوشبخت ش شاللهی:احانهیر

 یخوب شد یلیخ ی:الهنایمب

 :نوش جون اقا دامادصبا

 کو پس؟ نازیآ لدای یسی:خخ ممن

 باباشه شی:پلدای

 :عشق خالهنایمب

 ی:اجنرگس

 :جانمن

 االن هیاتل دیری:منرگس

 :ارهمن

 تاالر می:پس ما برنینگ

 دیشما بر ونمیمی:من ملدای

 شد ریبچه ها د می:برسهینف

 خوردمیم یهم گرفتم داشتم خوراک شگاهیارا یگفتن و عکس برا کیهمه بهم تبر رونیرفتم ب یوقت

 خدا ی:هلدای

 گشنم بودا شی:اخمن

 یکار دار یلی:بخور بخور امشب خلدای
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 شعوری:بمن

 :وااللدای

 چطوره؟ تیگ:زندمن

 خواستمیکه م یزیخوبه همون چ یلی:خلدای

 :خوبهمن

 برات خوشحالم یلی:خلدای

 !!لدای:خخخ من

باهامون  یهمدرد همه دردامون بود میهممون دوست دار دمیکه د یهست یدختر نیتو بهتر گمیم ی:جدلدای
 باهات میلحظاتو ساخت نیبهتر یدیخند

 زمی:عزمن

 یخوشبخت بش دوارمیعشقم ام رهینم ادمونیو  یکه برامون کرد ییوقت کارا چی:هلدای

 گهید نهیهم یدوست یسیم ی:اخمن

 خبر دادن که داماد اومده رونیب از

 اومد ی:وامن

 :پاشو پاشولدای

بردار گفت اول  لمیف نییپا میرفت شگاهیآرا سییباهم به همراه ر دیکرد شنلمو بپوشم اونم لباسشو پوش کمک
 کنم بابا بزار برسم کاریچ

 دیفک کنم اصال منو ند نمیدرو برام باز کرد کمک کرد بش اریتموم شد سام ایلوس باز یوقت

با مدل  کیش یکت و شلوار مشک هیروشن کرد راه افتاد تازه نگام بهش افتاد  نویکه سوارشد ماش خودش
 غهیت شیجذاب صورتش هم ش یموها

 کردهم خاومش  نیدفعه زد کنار ماش هی

 ؟ شدی:ا چمن

 نمتی:کالهتو بردار بباریسام

 گهید ینیبیم هیاتل میری:خوب ممن

 کپ کرد دنمیکاله و برداشت با د خودش

 تو ی:چه فرشته شداریسام
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 نییسرمو انداختم پا دمیکش خجالت

 چرا؟ یدونیم امیمرد دن نی:من خوشبخت تراریسام

 :چرا؟من

 قراره همسرم بشه ایدختر دن نیمهربونتر نیخوشگل تر نیتر طونی:چون شاریسام

 !اری:ساممن

 دمیقول م کنمی:خوشبخت ماریسام

 نکن ی:جرئت دارمن

 نمیبب اری:خخ لپتو باریسام

دلم  یعنی هیاتل میروشن کرد رفت نویماش عیماچ کوچولوش کردم سر هیچه خوبه منم  یکرد اوخ ماچم
از  یتاالر موج میرفت ی.وقت کرکثافطیم فیک یکه کل اریسام ییعکاسرو خفه کنم بابا اون چه ژشتا خواستیم

 دمیخند دمیص*ق*ربا دوستام  یبود کل میشب زندگ نیگفتن.اونشب بهتر کیسمتمون تبر ختنیمهمونا ر
با بچه ها مراسم که تموم  رازیش میبر یو....قرار شد ماه عسل رو بعد از عروس دمیکردم به عشقم رس هیگر

 رازیش یبه سو میرفت میکرد یا خداحافظشد با مامان و باب

 (آرامگاه حافظ_رازیش_سه روز بعد)

 کشورمون یغزلسرا شیپ میمون اومد همه

 مایاینبود تو اردو ب ادمونیاصال  گمی:منیرادو

 یگی:اره راس مالیدان

 که نشد میبود تیمامور ریدرگ نقدری:اکامران

 یی:به به نازیآ

 :جانم؟ریام

 تامیم ی:بشتننازیآ

 فدات شم ی:الهسهینف

 خوامیگرمه منم م یلیخ گهی:راس منرگس

 د؟یموافق یرازیو فالوده ش یسنت ی:خانما با بستنمهران

 چسبهیم یلی:اره االن خمن

 :اره ارهنینگ
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 دادن یکه ملکه ها دستور فور دیپاش ونی:اقاناصر

 !:ناصرسهینف

 دیپاش گهی:راس مالیدان

 ؟یخوریم یصبا چ یاعلی:آرسام

 ریمنم بگ یبرا یخودت گرفت یبرا ی:هرچصبا

 اریمن برم ب ریمنو بگ چیی:سواریسام

 تو موهاش بد افتادبود تو صورتش دمیکش دستمو

 ریبگ ی:آب هم تونستمن

 :باشهاریسام

 نجایا ایب یمامان نازی:آلدای

 :عروس خانم ما چطوره؟صبا

 :خوفممن

 ران؟یاز ا دیریدوباره م گمی:منینگ

 میدیخونه خر مونمیم گهی:نه دنایمب

 :چه خوبحانهیر

 میبنداز یادگاریعکس  هی دیای:بچه ها بنرگس

 :بده منسهینف

 خلوت بود یلیجالب بود امروز خ یلیکنه خ میتنظ نویدورب رفت

 بازار شام شهیم گهیدوساعت د یکیوگرنه  زدیقدم م نجایا یآدم کم

 لبخند زدم نیرو پام نشوندم ک به دورب نازینشست آ شمونیاومد پ یتند سهینف

 قشنگ شد یلیخ عکسمون

 میرفتیکم کم م دیبا گهیبود د یعال شیبحثمون قطع شد بستن گهیکه اومدن د شوهرا

 قشنگ شد یلیخ اریخودم و سام یعکسا میهم گرفت گهیتاعکس د چن

 یعکس دست جمع هی:بچه ها قبل رفتن نیرادو
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بود که پسراگونمونو  میتا یاخرا گهی.دسادیوا شمونیگذاشت اومد پ مریکه رو تا نویموافقت کردن دورب همه
 دنیس*و*ب

هم انداختن و من با عشق به  گهیعکس د هی مینشون بد یعکس العمل میانجام دادن که نتونست عیسر نقدریا
 همسرم به دوستانم نگاه کردمو خدارو شکر کردم

 میودر کنارهم به سفرخود ادامه داد میبار سفرمان رابست گهیما باهم د و

 من و دوستانم یبود داستان زندگ نیا

 طونیدختر ش ۸ داستان

 پاره شیآت یدخترا داستانه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ♧♡انیپا♡♧

 

 :های پیشنهادی دیگر رمان 

 دانلود رمان گناهکار پاک از زهرا علیپور

 دانلود رمان ربکا از دافنه دوموریه

 دلنوشته اندکی هیچ از نوشین سلمانوندی

 دانلود رمان نیاز عاشقی از آمنه آبدار

https://novelcafe.ir/gonahkar-pak/
https://novelcafe.ir/rebecca/
https://novelcafe.ir/andaki-hich/
https://novelcafe.ir/niyaze-asheghi/

