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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیاه مشغول به فعالتلفن همر  یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 از جنس شب یریمس
 رها

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 5 از جنس شب یریمس

 از جنس شب یر یمس
 یباسمه تعال

 
 دوسال قبل 

 سپهر 
 تو دفتر نشسته بودما مگس میپروندم 

 یکدفعه در اتاقم باز شد 
 امیر پدرام مثل گوزن اومدن داخل 

 منم  چون پام رو میز بود  اومدم عقب بکشم 
 صندلی از پشت افتاد پخش زمین شدم

 اون دوتا خر داشتن میخندیدن 
 مرض چتونه ؟ -

  ?امیر : خخخخخ 
 یکدفعه انگار چیزی یادش اومده باشه سریع خندشو قطع کردو 

 گفت : حاال اینا رو ولش بشینین کاره مهمی دارم 
 باشه  -

 رفتیم رو کاناپه شکالتی رنگ گوشه اتاق  لم دادیم 
 مکاری داده پدرام : سپهر یه شرکت بزرگ به ما پیشنهاد ه

 خب  -
 امیر : فقط ...
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 فقط چی ؟  -
شرکت  سرمایه از اون کار از ما یعنی یه جورایی به مدت قرار داد  پدرام : گفت 

 واسه اونه ما فقط نقش یه مهندسو داریم نه یه سهام دار
 اومد ادامه بده که نذاشتم 

 هووووووووم ؟؟؟ -
 چی میگی ؟ نکنه میخوای قبول کنی؟ -

 میلیارد میده بهمون  34امیر : پیشنهاد بدی نیس طرف 
  ?هووووووم؟؟  -

 پدرام : درسته مبلغ قرار داد زیاده ولی ماهم کم درامد نداریم 
 همینو بگو  -

امیر : حاال یک هفته بهمون فرصتتت داد بهتره یکم بیشتتتر دربارش فکر کنیم 
 ضرر نداره که 

 ابو بده نظر منو که بخوای میگم همین االن جو -
 پدرام : مبلغش زیاده ادمو وسوسه می کنه 

 اره واال  -
 پدرام : پس همون یک هفته دیگه جوابشونو بدیم 

 امیر : باشه 
 خوب ساعت چنده ؟؟؟؟  -

 پدرام : کوری مگه ساعت رو دستتها 
 حوصله ندارم دستمو باال بیارم  -



 7 از جنس شب یریمس

 4/20امیر : خخخ ساعت 

 خوب ما که ناهار نخوردیم  بریم یه چیزی بزنیم تو رگ  -
 بریم  koپدرام : 

 کتمو از پشت صندلی برداشتم پوشیدم اومدیم از در بیرون 
 به منشی خبر دادم داریم میریم 

 راه افتادیم سمت پارکینگ 
 هر سه سوار آئودی سفیدم شدیم راه افتادیم سمت یه رستوران توپ 

 ت ضبط یه اهنگ توپ گذاشت پدرام دستشو برد سم
 حاال فکر کن ما با اون سن سال خخخ 

سر یه میز  شدیم رفتیم داخل  ستوران پیاده  سیدیم به ر ستیم جای  4ر ش نفره ن
 دنجی بود  گارسون اومد سفارش گرفت  و....

 دوم  
 مرشاد 

 یه زنگ به اقا بزنم 
 الو آقا -

 اقا :چیه مرشاد 
 اقا اومدن رستوران  -

 اقا : یک لحظه چشم برنمی داری ازشون  حواست پیششون باشه 
 چشم اقا حواسم هس -

 قطع کردم 
 میالد:چی شد ؟ 
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 گفت حواسمونو جمع کنیم  -
 شهریار : اره سوژه هاش خیلی زرنگن

 اره ال مصبا  -
 شهریار : تا نیومدن من یه چرت میزنم .

 میالد : خواب به خواب بری تو 
 ره خبر مرگشو خوابهاوه اوه پسره یکس -

 پرهام 
 یه نگاه به گوشیم انداختم 

 دیدم سنا داره زنگ میزنه دستمو رو صفحه کشیدم تماسو برقرار کردم 
 جانم سنا -

 سنا : سالم پرهام 
 چی شده خانومم -

 سنا : نمی خوای بیای این دختره میخواد بره بیرون مخ منو خورد 
 خوب بره خانمی مشکلش چیه  -

 واد با ماشینت بره سوئیچ پیش توا سنا : میخ
 این پدر سوخته یه جا نمی شینه دفعه قبل زد چراغای ماشینو داغون کرد -

 سنا زد زیر خنده 
 قربون خنده هات دارم میام خانمی  -

 سنا : بابای اقایی 
 بای  -



 9 از جنس شب یریمس

 امیر :اوه این گارسون غذا چرا نمیاره 
 باالخره گارسون تشریف خرشو اورد 

 همه غذا هامونو خوردیم 
 راه افتادیم که بریم 

 سوار ماشین شدیم سپهر ظبتو روشن کرد راه افتاد 
 توی راه هیچ حرفی زده نشد 

 اول امیر رو رسوند 
 امیر : مرسی بچه ها خوش گذاشت خدافظ 

 خدافظ  -
 سپهر : بای 

 بعدم منو پیاده کرد 
 مرسی سپهر فردا میبینمت خدافظ  -

 ظ سپهر : خدا ف
 درو با کلید باز کردم 

 حیاط بوی گل محمدی میداد
 این خانوم گل منم فقط گل می کاره 

 درو باز کردم 
 سسسالم  -

 سنا اومد جلو کیفمو گرفت 
 سنا : سالم پرهامم

 چطوری خانم خانما   این دخمل من کجاست ؟  -
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 سنا : فدات دخملتم داره حاضر میشه 
 فا بزنیا آی آی آی دیگه نبینم از این حر -

 رو گونش کاشتم بعدم یه ب*و*س
 همون موقع صدای دخملم اومد

 آنید :به به بابایی خودم چشمم روشن مامانی منو ب*و*س میکنی یواشکی 
 خیز برداشتم سمتش 
 که پا به فرار گذاشت 

 پدر سوخته زن خودمه  -
 من میدوییدم اون میدویید 
 آنید : نخیر مامانیه خودمه 

 وایسا میگم  -
 غش غش میخندید 

 پاش سر خورد داشت میوفتاد که گرفتمش 
 از دست من در میری زن منو صاحاب میشی  -

 ب*و*س رو لپت من گوناه دالم بابایی جونم 
 دخترم انقدر لوس  -

 آنید :بعله دخترم انقدر لوس 
 پرید گونمو ب*و*سید 

 فرار کرد 
 رفت سوئیچو که رو اپن گذاشته بودم گرفت 



 11 از جنس شب یریمس

 کجا میری ا ا دزد  -
 آنید : دوست دارم بابایی بای بای مامی بابای 

 سنا : بای دخترم 
 کفشاشو پوشید رفت 

 آروم آروم رفتم پشت سنا 
 ...?دم گوشش گفتم : خب خب باالخره این دختره سمج رفت 

 آنید  
 اووووووووو قرررررش بده

 ضبط سوار آزارا گرنجور باباییم شدم فلشو از تو کیفم دراوردم زدم تنه
 آهنگوووو زیاد  کردم 

 با یه تیک اف راه افتادم 
 گوشیمو از رو داشبور برداشتم 

 زنگ زدم به دورنیکا 
 دوری : هاااااا

 بپر پایین اومدم  -
 بدون اینکه منتظر جوابش باشم قطع کردم 

 زنگیدم به دلینا 
 هوی دلی  -

 دلی: کوفت دلی بنال 
 خخخخ بپر پایین اومدم -

 دم در خونه دورنیکا زدم رو ترمز 
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 اومدم بوق بزنم که مادمازل تشریفشو اورد 
 در جلو رو باز کرد پرید تو 

 دوری: آهاااااااا آهاااااا به به آنی خره 
 کوفت کاری چطوری دیوونه  -

 دوری : توپ راه بیوفت االن دلی کچلمون میکنه 
 �🏎�?سریع پامو رو گاز فشار دادم وووووووووووویژژژژ

 دم خونه دلی ترمز گرفتم 
 دلی دم در وایساده بود 

 پرید نشست عقب 
 دلی : ججججججججیغ چقدر دیر کردین 
 منو دوری دستامونو گذاشتیم رو گوشامون 

 دوری : دلی خخخخخفه شو دهن سرویس 
 دلی : مررض 

 دلی خره صدای نکرتو ببر  -
 دلی پشت چشم نازک کردو 

 گفت : البته 
 شه صداش خیلی قشنگه حاال ریا نبا

 اصال یه چیزیه گیتارم میزنه میخونه 
 دلی از پشت اومد جلو فلشمو گرفت فلش خودشو گذاشت

 دلی :هووووووی آنی حرکت کن دیگه 



 13 از جنس شب یریمس

 باز من رفتم تو فاز توهم 
 پامو گذاشتم رو گاز راه افتادم 

 میر*ق*صیدیم چه جور
... 

 چهارم  
 دلینا    

 حاال تکون تکونش بده  ر*ق*صو نشونش بده 
 خخخخ 

 بخواب سفید اومد ب*غ*ل ماشینمون 206یه 
 یه پسره ژیگول دماغ عملی از صندلی پشت راننده 

 کلشو اورد بیرون 
 پسره :می خوام برسونمت ونمت ونمت 

 حاال ما رو داری داشتیم میترکیدیم از خنده 
 شیشه سمت من پایین بود 

 ون سرمو بردم بیر
 داش تو دماغتو بگیر باد نره توش رسوندن پیش کش -

 پسره خشک شد 
 آنید دوری غش غش میخندیدن 

 آنید پاشو گذاشت رو گاز 
 مثل جت از ب*غ*لشون رد شدیم 

 متر جلو تر ل*ب*ا*شک فروشی دیدم10یه 
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 ججججججججیغ نگه دار  -
 آنید محکم وسط جاده زد رو ترمز برگشت عقب 

 آنید : چی شد ؟ 
 ��?با لحن مظلوم : ل*ب*ا*شک  -

 دوری : زهر مار بخوری تو به خاطر شکمت داشتی به کشتنمون میدادی 
 خو بی تلبیت من ل*ب*ا*شک دوس دارم  -

 آنید : نره خر 
 با صدای بوق به خودمون اومدیم 

 ماشین وسط جاده بود آنید سریع ماشینو یه گوشه نگه داشت 
 خیلی ل*ب*ا*شک خریدیم خاموش کرد  که پیاده شدیم یه 

 اونا میخریدن میدادن دست من ، من میخوردم 
 از شیش ظرف ل*ب*ا*شک ترش فقط یه تصفه مونده بود که داشتم میخوردم 

 بعله اینم تموم شد انداختم تو سطل اشغال 
 الهی شکر -

 آنید دوری برگشتن سمتم 
 آنید : دلی اون قرم....

 دوری :دلی لواشکا کوشن 
 سرمو بردم باال شروع کردم به خودندن : امشب شب یلدا 

 حبیبم رو میخوام 
 حبیبم اگه خوابه 



 15 از جنس شب یریمس

 طبیبم رو میخوام
آنید :دلی کثافت اون ل*ب*ا*شتتک ستتبزه فقط یه ظرف مونده بود که گرفتم 

 آشغالی
 اومممم عالی بود -

 دوری:گاو شکمو لواشکدزد 
 بعد روشونو کردن اونور 

 اااکجا میرین  -
 دوری : میریم ل*ب*ا*شک بخریم به توی اسبم نمی دیم دلت بسوزه 

 منو داری اشک تو چشام پر شد 
 چال اخهآنید برگشت تا به دوری بگه چرا نمیاد که چشش به من افتاد  -

 آنید : دلی چی شد ؟ 
 به من ل*ب*ا*شک نمی دین  -
 پنجم  

 دلینا 
 : خفه گل من  آنید که موضوع رو فهمید یه چش غره بهم رفت گفت

 خو شنا بلدم  -
 دوری : ذلیل مرده انقدر زر نزن راه بیوفت بریم لواشک بگیریم 

 باوشه  -
 سه تایی میرفتیم تو مغازه تستای لواشکارو میخوردیم میومدیم بیرون 

 نقش تسترو  داشتیم
 آنید : وای ترکیدم بیچاره مغازه دارا دهنشونو صاف کردیم 
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 خخخخخخ اره  -
 شد 7دوری: بریم دیگه ساعت 

 خووووووونه؟؟؟-
 آنید : نه بابا بریم دور دور 

 از پاساژ اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم 
 دورنیکا 

 آنید تند برون وگرنه تو ترافیک می مونیم -
 آنید : باش 

 ماشینو روشن کرد راه افتاد 
ت داشتتت ستترع 160حاال من یه چیزی خوردم به این دختره گفتم تند برو با 

 میرفت 
 دلی : آنی سرطان گرفته آروم تر برو صندلیت شکست بس که توش فرو رفتم 

 آنی : الکی؟؟؟
 زرت پرت نکن اروم تر برو هر چی خوردم ماست شد  -

 آنید غش غش زد زیر خنده 
 پاشو بیشتر رو گاز فشار داد

 اهنگو زیاد کرد 
 خوب به درک 
 خوب به درک 

 انقدر به عکسام خیره شو 



 17 از جنس شب یریمس

 تا دق کنی 
 شباتو بعد از این باید 

 هق هق کنی 
 من که ازت گذشتمو 

 رفتم رفیق
 شاید بتونی عکسمو عاشق کنی 
 میگی نیستم قلبت خورده ترک 

ختتتتتتتتتتتوب بتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتدرک ختتتتتتتتتتتوب 
کک �🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎤�?درک

🎧🎧🎧🎧🎤🎤🎤🎤🎤🎤 
 اهنگ خوب به درک از علی عبدالمالکی

 شیشم 
 دورنیکا 

 یا ابرفض  -
 �🚨�?آنید از آیینه پشتو نگاه کرد بلند گفت :پلیس افتاد دنبالمون 

 دلی : خاک االن ماشینو میخوابونن 
 آنی : پس هنو منو نشناختی 

 یعنی چی؟؟؟-
 آنی: یعنی این 

 230پاشو تا اخر رو گاز فشار داد دور موتور رفت رو 
 دلی : اروم تر برو 
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 ی کارشو ادامه داد ختی الیی هم می کشید آنید بدون هیچ حرف
 دوتا ماشین پلیس افتاده بودن دنبالمون 

 آنید : کمربنداتونو ببندین 
 سریع کمربندامونو بستیم 

 آنید 
 بابام اگه بفهمه بدبختم خخخخ

ستتریع پیچیدم تو یه فرعی چون ستترعتم زیاد بود دستتتی رو کشتتیدم فرمونو 
 چرخوندم 

 اصال یه وضعی بود 
 یک ربع باالخره گممون کردن بهد 

 اوف 
 گممون کردن-

 دلی : دیوونه داشتم سکته میکردم 
 شد بهتره بریم خونه  9خخخ حاال ولش ساعت  -

 دوری: اره بریم 
رستتیدیم  9/15رفتم اول دوری رو رستتوندم بعد دلی رو و پیش به ستتوی خانه 

 خونه ماشینو بردم تو و...
 هفتم  

 دورنیکا 
 وااای مردم از خستگی 



 19 از جنس شب یریمس

 در خونه رو باز کردم دیدم مامان بابا نشستن دارن فیلم میبینن 
 سالاااام  -

 بابایی : سالم 
 مامان : سالم دخملم 

 بابا امیر مامان ریمای خودم چطورن  -
 بابایی : ما خوبیم تو چطوری ؟

 توپ اما کم باد  -
 دات میکنم مامان : دخترم تو برو استراحت کن شام حاضر شه ص

 رفتم گونه ی هر دو رو ب*و*سیدم رفتم تو اتاقم 
 اتاق که نیس بازتر شامه 

 اوففف
االن فقط میخوام بخوابم لباستتتامو با یه تاپ شتتلوارک عوض کردم افتادم رو 

 تخت 
 دلینا  

 شبیه اسب دوییدم تو خونه 
 دورو یکدفعه باز کردم 

 بعله ..
 کردم مامان از ترس تعادلشو از دست داد مامان بابا نزدیک هم بودن درو که باز
 بابا دستشو انداخت دور کمر مامان 

... 
 خوب مچتونو گرفتم -
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 مامان : دختره چش سفید خجالت نمی کشی ؟ 
 واااا خجالت کیه ؟چی هس اصال ؟ اشیاء ؟  -

 بابا که غش غش می خندید 
 رفت روبه مامان گفت: عزیزم این دختره کم نمیاره فکر کنم به خودت 

 خیلی پرویی سپهرمامان :
 بابا : جوووووون 

 باااااا باااااااا �😳😳😳� -
 بابا غش غش میخندید  
 این چه خوش خنده شد 

 مامان : سپهر حالت خوبه 
 بابا : اووو چه جورم 

 احساس کردم وضعیت بهرانیه 
 فلنگو بستم

 رفتم تو اتاق 
 خخخ کلک شدن 

 لباسامو در اوردم خودمو انداختم تو حموم 
 یه دوش سر سری گرفتم 

 اومدم بیرون .و...
 هشتم  

 دلینا 
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 از حموم اومدن 
 نشستم پشت میز توالتم یه آرایش اوشمل رو صورتم پیاده کردم 

 بعدم رفتم سمت کمد یه تاپ آبی فیروزه ای با شلوار چند تیکه نانازمو دراوردم 
 ن طور خیس بستم پوشیدم موهامم همی

 درو اروم باز کردم رو پنجه پا راه رفتم رسیدم به نرده 
 با صحنه ای که دیدم چشام شد این 

 �🙈�?بابا مامان رو کاناپه داشتن همو میب*و*سیدن 

 اومدم جیغ بکشم که 
 یه فکر بکر به ذهنم رسید 

 همین طوری آروم آروم از پله اومدم پایین چون کاناپه پشت به پله بود ندیدنم 
 خخخخخ

 آروم آروم رفتم پشت کاناپه بلند گفتم:
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپخ

 مامان از شدت ترس بابا رو هل داد 
 بابامم هل شد با کمر افتاد رو زمین 

 داشتم از خنده زمینو گاز میزدم 
 رو زمین دراز کشیدم غش غش میخندیدم 
 بابا داشت با چشای برزخیش نگام میکرد 

 مامانم کم مونده بود خرخرمو بجوئه
 دوباره شروع کردم به خندیدن بابا مامانم از خنده من خندشون  گرفته بود 

 بابا : دختر خجالت نمی کشی 
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 وااا من واسه چی -
  بعدم با چشم به بابا مامان اشاره کردم 

 مامان کوسن روی مبل برداشت کوبوند تو صورتم 
 داشتم میترکیدم 

  ��?ای مردم هه هه هه  -
 بابا از حرصش دست مامانو گرفت از جلوم رد شه

 چی شد ؟ �� -
 بابا : فکر کردی میتونی مزاحم بشی بعدم زبونشو برام در اورد 

 جااااااااان ؟؟ �� -
 بعدم رفتن تو اتاق 

 خخخ به حق چیزای ندیده
 گوشیمو گرفتم دستم رفتم تو تل 

 در حال چت کردن بودم 
به تورم خورد از این مامانم اینا  حس کردم  کرم ریزیم گل کرده بود که یه پسره 

 ...��?شدیداااا 
 #م  

 دلینا 
 درحال چت کردم بودم 

 به تورم خورد از این مامانم اینا که یه پسره 
 ��?حس کردم کرم ریزیم گل کرد شدیدااا
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 رفتم پی وی پسره
 فرستادم 

 سالم جیگر طال  -
 پسره : خانم مزاحم نشو من صاحاب دارم

 یکم خودتو تحویل بگیر جااااان ؟؟ -
 پسره : برا چی اومدی پی وی مگه خودت ناموس نداری ؟

 �😂😂😂😂😂�?من از خنده در حال جون دادن بودم 
 جیگر ادرس اونجایی که لباتو پرتز کردیو میدی -

 من چیکار داری دختره ی هیز  پسره : به لبای
 داشتم میمردم از خنده 

 عجب دافی هسی  -
 پسره : مبارک صاحابم 

 خانمی چیز...از اینا  -
 پسره : خانمی چیه من پسرم

 خانمی چرا دروغ میگی وایی ابرو هاتو کجا گرفتی باهم مو نمی زنن-
 مگه خودت پدر برادر نداری -

 �😂😂😂😂�?جان افرین تسلیم میکردمدیگه داشتم جان به 
 جووووووووون- 

 پسره : عوضی من درویم 
 ��?هااااا -

 پسره : کثافت من درونیکام انتر 
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 اشغال خو بنال وقت منو گرفتی  -
 دوری : داشتم مخ میزدم کیسو پروندی 

 خخخ ایراد نداره گل من  -
 دوری :خفه خل من 

 خالصه بعد کلی چت کردن 
 خسته کوفته 

 رفتم لب تاپ اوردم یه فیلم ترسناک آمریکایی دیدم و...
 دهم  

 دلینا 
 رفتم لب تاپ اوردم یه فیلم ترسناک امریکایی دیدم 

 آقا تو اون تاریکی داشتم فیلم میدیدم 
 ......ای تو روحت 

 پفک پفیال یادم رفت 
 فیلم استوپ زدم 

 بلند شدم دستمو رسوندم به پریز 
 ای بابا چرا روشن نمی شه 

 همین طوری کور کوری رفتم راهرو دستمو رسوندم به پریز 
 ای سگ تو روحت برق چرا رفته 

 آروم آروم نرده رو گرفتم اومدم پایین 
 رفتم آشپز خونه 
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 چراغ کمکی رو روشن کردم 
 رفتم پفک پفیال رو گرفتم ریختم تو ظرف 

 ردم رفتم باال فیلمو از حالت  استوپ در او
 وایی ذهلم داشت اب میشد 

 دختر پسر رفته بودن اردو تو جنگل چادر زدن  17
بعد دور آتیش نشتتستتته بودن هر کس یه خاطره وحشتتتناک یا داستتتان تعریف 

 میکرد 
 بعد چند دقیقه بعد همون اتفاق براش میوفتاد

 عاقا برقم رفته بود 
 بارون نم نم میبارید 

 پرده تکون میخورد پنجرم باز بود 
 ��?فضا معنوی بودااااا

 ��?فقط یه چیزی بو گالب میداد اتاقم 
 ایففففففففف

 فیلم داشت به جاهای حساس میرسید 
 که.....

 م  
 دلینا 

 فیلم داشت به جاهای حساس میرسید 
  (?) آدم انقدر منحرف 

 یه دختره داشت تعریف میکرد 
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 که آره 
 نفره میرن هیزم جمع کنن که به یه خرابه میرسن و.... 5یه اکیپ 

 ��?نفره شدن رفتن .. 5دقیقا چند دقیقه بعد هیزمشون تموم شد یه اکیپ 
 خالصه سرتونو درد نیارم 
 سرت درد گرفت ناموسا 

 خخخ به یه روانپزشک باید مراجعه کنم 
 من یه چیز میگم شما یه چیز میشنوید 

  ساعت فیلم تموم شد 3بعد 
 لب تابو بستم پفک پفیال رو گذاشتم رو میز دراز کشیدم 

 یه پهلو خوابیدم 
 اومدم چشامو ببندم که ...

 یااااااا جدددددد  ننه بروسلی 
 یه چیز بلنداه با مانتو سفید وایساده بود 

 داشتم سکته میکردم 
 زیر لب صلوات میفرستادم 

 آقا یه سوال منو درگیره خودش کرده 
 و میپوشه ؟؟؟،مگه جنم مانت

 حتما از این بی حجاباس خخخ
 دقیقه زل زدن به جن  5بعد 

 تازه یادم اومد چوب لباسیه 



 27 از جنس شب یریمس

😕 
 اسکول شدم رفت

 معبوددددااااا
 چشامو بستم تا بیشتر از این توهم نزدم 

 و به الال رفتم 
 آنید 

 ماشینو پارک کردم 
 به محض اینکه وارد خونه شدم 

 آننننیییددددد"بابا داد زد " 
 من:جونمممممممم
 بابا : بیاااا اینجا بینم 

 آخ آخ آخ فکر کنم باید اشهدمو بخونم 
 با یه لبخند مظلوم رفتم پیش بابا 

 : بلوووووو 
 بابا : زهر ماره بلوووو این چیه ؟؟

 یااااااا خداااااااا
 عکس تخلفاتم بود تو سایت راهنما رانندگی 

 چی شد؟؟؟��?من : 
 تومن تخلف  500تم جریمه ها رو بدم تو سایت که اینا اومد باال بابا :رف

 ️☹من : به جون خودم غلط کردم 
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 ️☺بابا: باید تنبیه شی !!!
 من :چه تنبیهی؟؟؟،

..... 
   

 آنید 

  ️☺بابا: باید تبنیه شی !!! 
 : چه تنبیهی ؟؟؟-

 بابا : یک هفته ماشین بی ماشین 
 چچچچچچی؟؟؟؟ -

 م بابا : همین که گفت
 جییییییییییغ پاهامو کوبیدم به زمین رفتم تو اتاق -

 ️☹️☹اوه لعنتی 
 اصال ولششش بابا 

 یه اهنگ توپ گذاشتم 
 بعد رفتم یه دوش 

 خیلی خسته بودم برا همین خوابیدم ......
 دلینا

با صتتدای کارتون پاندای کونگ فو کار بیدار شتتدم  اخه اهنگ قعطی بود اینو 
 گذاشتم 
 اوفففف 



 29 از جنس شب یریمس

 بلند شدم رفتم تاالر اندیشه 
 11بعد انجام عملیات کبری 

 رفتم سر کمدم 
 یه مانتو آبی با شلوار دم پا مشکی 

 مقنعه سرمه ای گرفتم پوشیدم وسایلمو برداشتم رفتم پایین 
 مامان بابا داشتن صبحونه میخوردن 

 یه سالم اروم کردم رفتم چایی ریختم 
 نشستم سر میز 

 دقیقه صبحونم تموم شد 5بعد 
 ممنون خدافظ -

 مامان :خدافظ دخترم 
 بابا: دلینا سوئیچو رو اپن بردار 

 باش خدافظ -
 بابا : بای 

 ماشینای منو بچه ها خراب بود گذاشته بودیم تعمیر گاه 
 سوار آئودی بابا شدم زنگ زدم به دوری دوری : هااااا

 خبرتو بلند شو بیا پایین دارم میام -
 : خاااا   بای دوری 

 بعدم قطع کرد بی شخصیت 
 زنگیدم به آنی 

.... 
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 دلینا 

 زنگیدم به آنی 
 آنید : جونم دلی .

 بیا پایین اومدم  -
 آنید : باش بیا 

 قطع کردم 
 اول میرم دنبال آنید 

 دوری تازه بیدار شده بودطول میکشه حاضر شه 
 رسیدم دم در خونشون زدم رو ترمز 

 دو تا تک بوق زدم 
 آنید پرید بیرون 

 تشست جلو 
 آنید : سلوم 

 درد سلوم چطوری جیگر طال .-
 آنید : خوب که نه 

 چرا  -
 آنید : بابا یک هفته اجازه رانندگی بهم نداد 

 خخخ-
 ��?آنید : کوفت کاری راه بیوفت دیر شد 
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 پامو گذاشتم رو گاز راه افتادم 
 جلو خونه دوی نگه داشتم 

 کردم به بوق زدن  شروع
 دقیقه داشتم بوق میزدم  5

 گوشیمو برداشتم زنگ زدم 
 میخواستم قطع کنم که گوشیو برداشت 

 دوری کثافت  -با جیغ 
 دوری با صدای خواب الودی : زهر 

 بیمار شو عوضی دیر شد  -
 دوری : چی ؟؟؟

 بیدار شو  -
 دوری : واای اومدم اومدم 

 دقیقه بعد اومد  15
 ماشین و...پرید تو 

   
 دلینا 

 پرید تو ماشین 
 دوری : سالم سالم ببخشید بریم 

 دقیقه ای رسیدیم به دانشگاه  5پامو گذاشتم رو گاز 
 هیچ کس نبود 

 آخ آخ آخ 
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 سریع پارک کردم 
 دوون دوون رفتیم دم کالس 

 دوتقه به در زدم 
 خدا رو شکر امروز با سلیمانی کالس داشتیم یه پیر مرد باحال 

 یمانی : بفرمایید سل
 رفتیم داخل 

 استاد اجازه هس -
 سلیمانی : به به خانومای جوان بفرمایید 

 رفتیم نشستیم 
 اوففففففففف 

 یکسره داشت فک میزد باالخره بعد از یک ساعت کالس تموم شد 
 سلیمانی : خسته نباشید 

 رفت بیرون 
 اخیش بریم بوفه  -

 دوری : اره بریم 
 دهنت صاف .آنید : تو یکی خفه 

 خخخ ولش بریم -
 بلند شدیم بریم که ...

 نمی دونم کدوم احمقی راهو خیس کرد 
 سر خوردم با   ب*ا*س*ن مبارک افتادم رو سرامیک 
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 تق چنان صدایی داد که 
 کل کالس برگشتن رو به ما 

 ای تووووو رو حت -
 آنید دوری 

 سریع دوییدن بیان سمتم که 
 ........ 

 حاال نمی دونستم بخندم یا گریه کنم 
 باز خوبه من افتادم 

 اون دو تا سر خوردن 
 ��?آنید با صورت رفت تو گلدون 

 دورنیکام رفت تو تخته 
 ��?آقااااااا کالس رفت رو هوا 
 غششش غشش میخندیدن 

 آنید سرشو بلند کرد 
 دیگه بچه ها دراز کشیده بودم میخندیدن 

 گل چسبیده بود به دماغش کل صورتش گل 
 دوری که شبیه بنر چسبیده بود به تخته 

 من که شکممو داشتم دراز کشیدم 
 ��?ای خداااا

 _م  
 دلینا 
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 ای دهنتون سرویس مردم 
 یعنی ملت انقدر عقده خنده داشتن ما نمی دونستیم 

 نیم ساعت داشتن میخندیدن 

 د ببندین فکتونو 
 دو تا از دخترای ردیف جلو بلند شدن اومدن کمک 

 هر سه نشستیم رو صندلی
 ��?خدا نکشتتون ترکیدم ،حاال دوییدنتون چی بود؟ -

 آنید : اگه تو خبرتو نمی افتادی مام آبرومون به حراج نمی رفت 
 دوری : آیی صورت قشنگم 

 خفه هر کی ندونه فکر میکنه کی باشه  -
 دوری :خخخ

آنید صتتورتشتتو تمیز کرد منو دوری هم خودمونو مرتب کردیم بلند در این بین 
 شدیم این دفعه با احتیاط رد میشدیم 

 هر کی رد می شد یه متلک بارمون میکرد 
 باالخره رسیدیم بوفه 

 نشستیم سر یه میز خالی 
... 

 _م  
 دلینا 

 آنید بلند شد رفت 
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 به بوفه دار سفارش بده 
 عاقااااااا 

 ه رو مد بد شانسی بودیم امروز مثل اینک
 آنید سفارشو که شامل .

 کاپوچینو 1
 تاکیک شکالتی 3
 تا چایی2

 بود گرفت اومد از بین دوتا میز که بهم نزدیک بودن 
 رد شد که ...

 چشتون روز بد نبینه 
 دوتا پاش گیر کرد به پایه میز 

 با سر رفت تو سطل آشغال.
 حتمی میگید سطل اشغال از کجا در اومد

 خو چون ت این دوتا میز به یک سطل اشغال بزرگ ختم می شد 
 که آنید جان لطف کرد پرش کرد با سرش 

 بوفه با جاش با کارکناش با میزاش رو هوا بود
 سریع بلند شدیم رفتیم به کمکش 

 اوق 
 کل صورتش خیس مانتوش کاکائویی 

 موهاش به هم چسبیده بعد اب ازش چکه میکرد 
 اصال یه وضعی بود 
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 آنید 
ای خدا من نمی دونم موقعی که شتتانستتو داشتتتن تقصتتیم میکردن من کدوم 

 قبرستونی بودم خبر مرگمو 
شگاه که رفتم تو گلدون نه به  ست نه به دان شک شم  شته کف صبح که پا نه به اول 

 اینجا 
 اوق حالم داشت از خودم بهم میخورد 

 این چه دضعیه 
 دوری دلی اومدن کمکم 

 تهوع آور شدی تو دوری : اوووو چه  
 کثافت تعارف نکنی یه وقت راحت باش -

 ��?دوری :نه بابا تعارف چیه ؟ این حرفا رو نداریم با هم 
.... 

 _ 
 آنید

 یه چپ چپی نگاش کردم 
 رفتم نشستم رو صندلی سر صورتمو تمیز کردم 

 بازم هیچی نشد 
 دقیقه دیگه کالس شروع میشه 5من رفتم سر صورتمو بشورم -

 و دستشویی دست صورتمو شستم رفتم ت
 آخیش 
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 اومدم در دستشویی رو باز کنم که ...
 لعنتی این چرا باز نمی شه 

 ایی 
 گوشیمو در اوردم از جیبم 

 زنگ زدم به دلی 
 دلی : هااااا 

 هااااا زهرمار من تو دستشویی گیر کردم بیاین کمک  -
 دلی : اوخی 

 بعدم غش غش زد زیر خنده 
 کوفت بلندشین بیاین  -

 دلی : خاااااااااااا  بای 
《 《    اومدم   میام دارم باشهههههههه  معنیه به مازندرانی زبان به خا》

 اسهههههه  اد  کلمه این از زیاد ما کل در میگن  بکنن می وان مسهههههه  م
《خ خ میکنیم 》 》 

 دقیقه بعد  10
 ای نئشتو بیارن کدوم گوریه این دلی 

 دقیقه بعد 20
 ایی خفه شدم من 

 دلی : آنی اون تویی 
 پ ن پ  باز کن این بی صاحبو جانباز شیمیایی شدم -

 دوری که داشت از خنده میترکید 
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 باالخره در باز شد ومن تونستم اکسیژنو با اعماق وجود به ریه هام ببرم 
 دلی : اوووو قعطی بود 

 ...بخور -
 من که مردم ای خدا 

.... 
 _ 

 آنید 
 راستی استاد نبود مگه -
 وری : نه بابا کالس تعطیله د
 ��?اوووو اووووو اوووو اوووو بریم ددر بریم دودور -

 اون دوتا که داشتن می پوکیدن 
 یکدفعه یه صدایی گفت :

 ببخشید 
 من چیکارم خدا ببخشه -

 عاقا اینو در حالی که پشتم به طرف بود گفتم 
 برگشتم همانا صاف شدن دماغم همان 

ضالنیش مثل  شمل کهنه های ع سری او فکر کردی چی ؟؟؟ رفتم تو آغوش پ
سنگ بود اون هم دستشو انداخت دور کمرم و بعد چند سال دوری آخر عاشق 

 هم میشیم 
 اووو چه رمانتیک 
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 نه بابا ما از این شانسا نداریم که
 حرررراست بود حراست 

 یک خانوم محجبه از اینا که دماغش معلوم بود 
 ایساده بود تازشم اخماش تو دهنش بود تو دهنشمبیل بود پشتم و

 یاد محمدرضا خان پهلوی افتادم 
 واال فکر کنم خودش بود خخخ 

 زنه حراست : خجالت نمی کشی صداهای محیب ایجاد میکنی 
 جاااااااااااااااااااان؟؟؟-

 زنه :تازه حرکت موزونم انجام میدی
 پارتیه خانوم چی میگی مگه بللللللللله؟؟؟؟؟؟-

 حراسته : به به چشمم روشن چندبار پارتی رفتی مگه 
 حاال ما داشتیم از خنده تعجب میترکیدیم 

 راسته؟؟؟
 به حق چیزای نشنیده ندیده عجبا 

 خانوم چی میگی ما دستشویی بودیم -
 حراست : دستشویی چیکار میکردی ؟؟

ببخشتتید شتتما دستتتشتتویی چیکار میکنید آخ ببخشتتید یادم رفت بگم تو -
 دستشویی 

 کالس دفاع با عوامل شیمیایی داشتیم 
 ��?اون دوتا که داشتن زمینو گاز میزدن 

 زنه که دید زد تو جاده خاکی یدونه از اوت نگاها بهم کرد رفت ....
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 _ 
 آنید 

 دوری : واااای مردم آخ مردم 
 خدا نکشتت 

 دلی : خل چال خخخ 
 بریم دیوونه ها  -

 دوری :کالس بعدی چی 
 دلی : می پیچونیم مثل همیشه استاد حیدری طرفدارمونه 

 اره بابا داریم  -
 عاقا اومدیم از در دانشگاه خارج شیم که .....

 بعله خانم حیدری همون استاده طرفدارمون دیدتمون 
 یشه فلنگو میبندین حیدری: به به دخترای گل کجا کجا کالس من م

 آخ استاد دست رو دلمون نزار که خونه  -
 حیدری :اوااا چرا 

 دوری : خانم .... بعد با بغض ادامه داد 
 تصادف کرده بودم دیروز 

 حیدری با ترس : خب 
 دوری : هیچی رفتم تو گاردریل ماشین داغون شد   

 حیدری :ایراد نداره دخترم خدارو شکر خودت سالمی 
..... 
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 _ 
 آنید 

 حیدری : ایراد نداره دخترم خداروشکر خودت سالمی 
 آنید تو چرا دماغت زخمیه ) همون رفت تو گلدون (

 دلینا تو چرا مانتوت پارست) سر خورد افتاد (
 خانم امروز صبح سر خوردیم داغون شدیم  -

 حیدری : ای وای دخترا چقدر بال سرتون میاد برین ، برین استراحت کنید 
 خانم ممنون باشه -

 دلینا : پس ما رفتیم 
 دوری : خدافظ خانم 

 خدافظ خانم  -
 دلینا : خدافظ خانم 

 چقدر شبیه هم میگن (��) 
 حیدری  : خدا به همراهتون بچه ها 

 عاقا خالصه فلنگو بستیم پریدیم بیرون رفتیم تو پارکینگ سوار آئودی شدیم 
 پیش به سوی تفریح خخخ

 مثال میخواستم بگم ما آئودی داریم 
 دوری : بریم اومممم؟؟

 دلی : اوم یعنی کجا 
 دوری : بلیم پالک 
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 اره بریم -
 بدون فرصتی بهشون رفتیم سمت پارک 

 شهریار 
 خیلی وقته دنبال دختراییم 

 امیر و میالدم دنبال اون رقیبان ) منظورش سپهر امیر پرهام(
 یگردن اوف ماشالله این دخترا چقدر م

 آدمو خسته میکنن 
 گوشیم زنگ خورد دیدم ...

  _ 
 شهریار گوشیم زنگ خورد دیدم امیره 

 گوشیو برداشتم 
 _چی شده امیر 

 امیر: کجایی گمشون نکردی که 
 [?] کال سالم تو مرامشون نیس

 نه خوشبختانه  -
 امیر :حاال چرا خوشبختانه

 ترافیکه 2یکسره درحال گردشن 1چون -
 امیر : آخ اخ آخ پس مراقب باش 

 اره حتما کاری نداری - 
 امیر : نه 
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 پس بای -
 پرهام 

 ای بابا دیوانه شدم بس که این شرکته برای قرار داد زنگ زد  
 بلند شدم رفتم اتاق امیر 

 در زدم 
 امیر : بله بفرمایید 

 رفتم داخل 
 سالم  -

 امیر : سالم چی شده پرهام 
 ن شرکته خستم کرد دیوونه شدم امیر ای-

 امیر : چرررررا؟؟؟
 هی میگه قرار داد چی شد قرار داد چی شد اوه .-

 امیر : ای بابا این طوری نمی شه که
 اره چه کنیم  -

 امیر :بریم ببینیم سپهر 
 چی میگه؟

 اره بریم-
 راه افتادیم سمت اتاق سپهر 

 مثل همیشه بدون در زدن وارد شدیم 
 چرت زدن بودطبق معمول سپهر درحال 

 که با اومدن ماهم ازخواب بلند نشد 
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 چه جوریاس اصحاب کهفه 
 هوی سپی  -

 ----------سپهر :
 سپی؟؟؟-

 سپهر : هاااا
 بلند شو خبر مرگتو -

 سپهر : ها
 میگم بلند شو اوففف -

شما اینجا چیکار  صدای خواب الودی گفت :  شو بلند کرد با  سر سپهر  یهو 
 ��?میکنید ؟

... 
  _ 

 پرهام 
شما اینجا چیکار  صدای خواب الودی گفت :  شو بلند کرد با  سر سپهر  یهو 

 میکنید ؟
 بلند شو بابا اوه بلند شو االن چه موقع خوابه بلند شو کارت داریم  -

 با خواب الودگی بلند شد نشست 
 سپهر : بنالین 

 امیر : تو چرا صبحا اینجا میخوابی خونه چه غلطی میکنی 
 اال مایین کرد گفت: باالخره مشغولیم سپهر ابروشو ب
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 بی تربیت  -
 سپهر : تو منحرفی بی ادب منظورم مشغله فکری بود 

 امیر : اره جون عمت
 سپهر : جون عمت که 

 خخخ بسه بابا بشینید فکراتونو رو هم بریزید  -
 سپهر : واسه چی ؟

 این شرکته دهن سرویسه جواب میخواد خستم کرد بس که زنگ زد  - 
 هر : وااا سپ

 امیر : واال 
 سپهر بلند شد اومد رو مبل نشست 

 در سکوت شروع کردیم به فکر کردن 
 یک ساعت بعد ...

 یک ساعت گذشته ما هنوز مشغول فکر کردنیم به نتیجه ای هم نرسیدیم 
 بچه ها چی شد باالخره  -

 سپهر : من که نمی دونم هنوز دو دلم 
 امیر : منم تو چطور ؟

 اره خوب مطمئنا منم چون مبلغ کمی رو معامله نکرد  -
 سپهر : وسوسه میکنه اونم بدجور 

 امیر : نظرتون چیه بگیم یک ماه دیگه 
 تعجب کردم پرسیدم : وااا واسه 

 چی ؟
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امیر :سه روز از یک هفته گذشته مام انقدر مشکل داریم وقت نمی کنیم تو این 
 جهار روز فکر کنیم 

 نمی کنی یک ماه زیادهاره اما فکر  -
 امیر : نه بابا زود میگذره نظرتو چیه سپهر؟؟

 سپهر : منم طابع جمع 
 خخخ...

  _ 
 پرهام 

 سپهر : خوب بیا با تلفن اتاق من زنگ بزن 
 باشه  -

 رفتم گوشیو برداشتم وصل شدم به تلفن خودم شماره رو پیدا کردم گرفتم
 بعد سه تا بوق جواب داد 

 گستر بفرمایید مرده : شرکت مهر 
 سالم با معاون شرکت کار داشتم  -

 مرده : چه کاری 
 بگید برای قرار داده -

 مرده : یه لحظه 
 چند دقیقه بعد 

 مرده : وصل شد
 _ممنون 
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 معاون : سالم عرض شد جناب 
 سالم برای قرار داد مزاحمتون شدم  -

 بوداا...معاون : به به پس باالخره قبول کردید بله خوب مبلغ باال 
 نزاشتم ادامه بده 

 ببخشید ولی ما یه ماه فرصت میخوایم  -
 معاون : بله ؟؟؟؟؟؟؟؟

 یک ماه فرصت .-
 معاون : برای چی چه نیازی به این همه فرصته ؟

 حتما نیازه ، حاال میشه یا نه -
 معاون :نه باید با رئیس هماهنگ کنم 

 ممنون میشم همین االن این کارو بکنید  -
 پس یه لحظهمعاون :

 دقیقه معتل اقا بودم که باالخره  10
 گوشیو برداشت 

 معاون : رئیس قبول کرد 
 واقعا -

 معاون : بله واقعا
 پس بعدا برای اعالم نظر اطالع میدم  -

 معاون : بله خدا نگهدار 
 خدافظ  -

 گوشیو قطع کردم 



wWw.Roman4u.iR  48 

 

 سپهر : چی شد ؟
 با خوشحالی گفتم :قبول کرد 

 امیر : عالی شد 
 ره حاال گمشید به کارتون برسید ا -

 سپهر :از اول گند اخالق بودی چه کاری کارنداریم که 
کی گفته من خیلیم خوش اخالقم بعدم تو که همیشتته خدا بیکاری در حال -

 چرت زدن 
 ��?سپهر : وجود من سبب ارامشه 

 امیر : سپهر جان زارت رو یادت رفت
 سپهر: حاال من یادم رفت تو چرا یادم میاری 

.... 
 _ 

 پرهام 
 خخخخ کم تر چرت بگید ساعت شیشه خونه نمیرین شما  -

سه کی اون دختریه ورپریده که رفت  سپهر با حالت زاری گفت : خونه بریم وا
 بیرون با بچه ها زنمم با زناتون رفت بیرون

 امیر : شبیه پیر زنا شدی خخخ اشکال نداره گل خر خودمون میریم عشق حال 
سپهر : تو یک درصد فکر کن من بدون عشقم برم ددر دوردور جسدم به خونه 

 نمی رسه 
 امیر : اینو راست گفتی 
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 بابا یکم جذبه داشته باشید مثل من  -
 سپهر : ای زرت تو که زن ذلیل جمعمونی 

 نش باشه مرد باید طابع ز -
 امیر : پرهام جان لطفا یه سر به افق بزن 

 خخخ خودم تو فکرش بودم  -
 سپهر 

 بهتره بریم دیگه  -
 امیر : اره حرکت کنید 

 راستی ..   -
 پرهام:چی شد ؟

 ماشینم دست دلیناست  -
 پرهام : ماشین منم یک هفته تو پارکینگه

 امیر :واسه چی؟
+الیی کشتتی ستتبقت  160جور با ستترعت  پرهام : دخترا رفتن بیرونم اونم چه

 اصال یه وضعی بود 
 از دست پلیسم فرار کردن منم دیروز سریع ماشینو بردم کالنتری 

 وگرنه گواهینامه کارت ماشین باطل می شد 
امیر : از دست این شیطونا بیاین پس با ماشین من بریم تقریبا همه رفته بودن به 

 عدم رفتیم سمت کمری امیر نگهبان سپردیم شرکتو چفت بست کنه ب
 سوار شدیم 

.... 
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 _ 
 سپهر 

 امیر : کجا بریم ؟
 منو میدون حمزه کال برسون  -

 پرهام : وا چرا 
میخوام برم لب تاپ دلینارو بگیرم بعدم یه گوشتتی واستته خودم بگیرم بیچاره -

 داغون شد 
 امیر :خخخ باشه

 حرکت کرد منو رسوند سر میدون 
 مرسی بچه ها بای  -

 امیر :بای 
 پرهام : خدافظ 

 پیاده شدم راه افتادم سمت مغازه 
 دستمو بردم سمت دستگیره درو کشیدم

 اوه 
 ای بابا 

 چرا باز نمی شه 
 عجب گرفتاری شدیما 

 یک قدم اومدم عقب که چشمم خورد به تابلوی سر در مغازه 
 که نوشته بود بسته 
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 پوف مرتیکه زنگ زدم گفت بازه 
 رفتم...

 امتحان گواهینامه که داشتم سرهنگ پرسید: دورزدن کجاممنوعه؟ 
 گفتم توعالم رفاقت...

 لبخند زد و گفت پیاده شو قبولی...؛
 هفته جهانی "رفاقت" فرخنده باد.

 بفرست برای اونهایی که تو زندگیت با ارزشمند هستند.
 من که فرستادم.     

نی ن شاکیه اونم بخاطر سنگیسالمتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین ازشو 
 مرامشون

 به سالمتی رفیقی که وقتی میاد سر خاکم نمیتونم پاش وایستم 
به ستتالمتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم گرفته بیا بریم بیرون فقط یه کلمه  

 میگه ساعت چند؟
 این هفته، هفته بهترین دوسته 

 بهترین دوست تو کیه؟
 به من واسه همه دوستای خوبت بفرست حتی

 البته اگر دوست خوبیم!
 تا  گرفتی پس واقعًا محبوبی 7ببین چند تا پس می گیری، اگه بیش از 

 _ 
 سپهر  

 رفتم پاساژ موبایل که یه خیابون جلوتر بود 
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 مدل باال واسه خودم گرفتم SNUSMASیه گوشیه 

 تازه یادم افتاد یه نقشتته به یکی از شتترکتای قطعات ستتازی داده بودم امروز��
 باید میرفتم میگرفتمش 

 هیچی حاال یه امروز ماشین نداریم یه دنیا کار ریخته سرمون 
 رفتم سر خیابون  یه تاکسی گرفتم 

 آقا بریم خیابون رجائی -
 راننده : چشم داش

 خالصه با هزار دنگ فنگ ترافیک اینا نیم ساعت بعد رسیدیم ��
 آقا وایسا اینجا تا من بیام  -

  راننده : چشم داش
  7/30ساعت بود 

 شرکتش بسته میشد  8راس ساعت 
 پس قدم هامو تند تر کردم 

 لعنتی اسانسورش خراب بود 
 طبقه رو با پله برمتند تند رفتم باال  5مجبور بودم 

 دقیقه بعد 5
 ای خدا 

 جونم در اومد تا رسیدم 
 همین طور که نفس نفس میزدم  

 وارد شرکت شدم
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 منشی نبود 
 رفتم پشت در اتاق رئیس که صداهایی نظرمو جلب کرد 

 یکی رو تشخیص دادم رئیس شرکته 
 اما اون یکی رو نمیشناختم 

... 
 _ 

 سپهر 
اون یکی : شرکت این سه تا شریک هست غالمزاده ) پدرام ( روحانی ) سپهر( 

 سجادی )امیر ( 
 }تا فهمیدم درباره ما صداشونو ظبط کردم {

 رئیس : خب ..
کاری داد گفت اگه قبول کنن  اون هاد هم یکی :علی میگفت بهشتتون پیشتتن

 میخواد آروم آروم شرکتو از چنگشون در بیاره 
 رئیس : تو از کجا میدونی 

 اون یکی :داشت به معاون شرکتش میگفت 
 رئیس : عجب ادم کثیفیه مگه شرکت خودش چشه ؟

 اون یکی : طمع داره دیگه 
 دیگه به حرفاشون توجه نکردم 

 سریع صداشونو ثبت کردم بدون معطلی به سمت در خروجی حرکت کردم 
 مثل جت میرفتم 

 میترسیدم متوجه بشن باید سریع به بچه ها بگم  
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 تا دیر نشده 
 پریدم تو تاکسی

 اقا بریم  -
 تاکسی : کجا داش؟ 

 آدرسو گفتم حرکت کرد رسید پیش خونه کرایه رو دادم پیاده شدم 
 ماشین نیس پس دلینا خانوم هنو نیومده درو باز کردم دیدم 

 پریدم داخل 
 یسناا -

------- 
 یسناااااااا -

 خوب مثل اینکه خانومم نیس 
 رفتم تو اتاقه کارم مشغول شدم 

 لب تابو در اوردم 
 کمی رو پروژه ها کار کردم 

 فردا حتما باید به بچه ها بگم قضیه مهمه خیلی
 نمی دونم چی شدکه خوابم برد 

 با صدای شکستن چیزی بلند شدم 
.... 

  _ 
 سپهر 
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 با صدای شسکتن چیزی بلند شدم 
 سریع از اتاق اومدم بیرون رفتم سمت آشپز خونه 

 مثل اینکه یسنا دیس شیشه ای از دستش میوفته 

 ️☹پوففف
 رفت تو پاش

 یسنا چی شد ؟ -
 �?یسنا با درد : هی....چی

رفتم جلو پاهاش زانو زدم .از زانو به پایین پای چپش شتتیشتتته رفته بود خون 
 میومد 

 الهی من بمیرم -

 ناموسا اینا ته عاشقین  خخخ[��] 
سایل کمک های اولیه  شت و شتش ن صندلی رو اوردم پ شدم رفتم  سریع بلند 

 رو اوردم .
 اروم اروم شیشه ها رو در اوردم 

 سر هر کدوم جیغ میکشید 
 خیس بود بس که گریه کرده بود  صورتش

 دستمو گذاشتم زیر چونش گفتم : خانمم گریه چرا تموم شد گلم 
 ��?یسنا : با...ش

 پاهاشو قشنگ بستم ) باند پیچی (ر
 یه مسکن دادم خورد .



wWw.Roman4u.iR  56 

 

 بعدم شیشه هه رو برداشتم انداختم تو سطل .
 به یسنا کمک کردم تا بره رو تخت بخوابه یسنا خوابید منم رفتم به کارام رسیدم 

 و.....
  _ 

 دورنیکا
 رفتیم پارک پریدم رو تاب

 همه با هم تاب تاب عباسی... -
 دلی : خفه دوری ابرمون رفت 

 انید :اشکال نداره باو بیخی 
 دلی : از دست شما 

 سالشه بخون بینم  70جوری میگه از دست شما انگار خودش  -
 آنید : تاب تاب عباسی

 خدا خستم از بازی  -
 دلی : دنیا چقدر تابم دادی 

 همه باهم : کاشکی منو بندازی
 �🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼�?اینم شد شعر ما

 اروم اروم تاب میخوردیم
 دلی شبیه وحشی ها تاب سواری میکرد 

 تا آسمون میرفت 
 آروم وایساد 
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 بچه ها این حرکتو چه باحاله دلی : 
 رو صندلیه تاب وایساد 

 خودشو اروم اروم تکون داد 
 این تکونا زیاد شد حاال این ایستاده رو اسمون بود 

 یا خدا بیا پایین میمیری  -
 آنید : بیا پایین دلی 

 یهو یه بچه کوچولو پرید جلوی دلی 
 دلی زنجیرو کشید نخوره بهش که .........

 چشتون روز بد نبینه 
 محکم خورد به پایه ب*غ*ل تاب 

 فکر کنم و دو جدش اومد جلوی چشاشش
 دلی : آی مامان 

 سریع دوییدیم سمت دلی 
 چی شد خوبی -

 دلی : سرطان خوبی به نظرت خوبم خبرتو 
 آنید : بیا بخورش دست پا چلفتی 

.... 
  

 دورنیکا 
 دلی : ای مردم ای خدا به دادم برس 

  بلند شو کولی بازی در نیار مشنگ حاال -
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 دلی : خفه 
 بعدم اروم به کمک میله بلند شد 

 دلی : بیاید بریم خبرتونو 
 آنید : اره منم خسته شدم شب شد 

 بریم یه پیتزا بخوریم بعد  - 
 دلی: ای کارد بخوره به اون شکمت 

 بریم گمشو بینم وااا  -
 تون رانندگی کنه دلی : من سر گیجه دارم سوئیچو بگیرید یکی

 من که از شدت ضعف چشام نمی بینه -
 آنید دست خودتو میب*و*سه 

 آنید :مفت خورا 
 سوئیچو گرفت سوار شد 

 مام نشستیم رفت سمت یه پیتزا فروشی معروف 
...... 

 آنید : پیاده شید رسیدیم 
 عاقا چشتون روز بد اصالاااا ابداااا نبینه بلند بگو آمین 
 درو باز کردم پامو گذاشتم رو زمین فرو رفتم تو جوب 

 نمی دونم کدوم بی فرهنگی داخل جوب رنگ ریخته بود 
 بله مانتوی زیبام به همراه شلوارم به رنگ زرد امد نارنجی در اومد 

... 
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 کاش قدر این لحظات را بدانی 

😔 
 انچه که در پیش روست باور نکردنیست 

--------------- 
   

 دورنیکا 
 به محظ اینکه از جوب اومدم باالل متلک ها به سمتم جاری شد 

 لحنو حال کردید 
 پسره : جیگر تم جدیده ؟

 اره از ننت یاد گرفتم -
 پسره : ننه منو چه به این حرفا

 اختیار دارید شکست نفسی نفرمایید  -
 پسره : حقیقت بود 

 سایلنت ایا بقال میگه ماستم ترشه .؟؟پس لطفا برو رو  -
 خخخ پسره الل شد 

 دلی با حالت چندشی نگام کردو گفت :
 گوسفند جلو پاتو نگاه میکردی به منم میگفتی 

 و اینگونه بود که من پوکیدم از خنده
 چون دلی با سر رفته بود تو جوب 

 �😂�?خخخ
 آنید : اقا ما خیر پیتزا رو خوردیم برین تو ماشین تا من بیام 
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 خخخ چششششم -
 رفتیم نشستیم تا پیتزا اورد 

 دستامو به هم مالیدمو گفتم 
 به به به به بنداز عقب

 یکی رو داد دستم 
 ���?شبیه قعطی زده های سومالی میخوردم 

 یهو گوشیه انی زنگ خورد 
... 

   
 درونیکا 

 یهو گوشیه انی زنگ خورد 
 آنی : به میتی جون چه عجب 

-------- 
 آنی : نه باو راست میگی 

------- 
 آنی : حاال کیا هستن 

------ 
 انی : تو بمیری به بچه ها بگم بعدم هر چی خدا بخواد خبر میدم 

----- 
 آنی : قربونت فدا بای 
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-------- 
 قطع کرد با ذوق برگشت سمتمون 

 آنید : میترا بود  گفت سه شنبه پارتی داره
 آیا رفتن میون چندتا ادم عالف ذوق داره  -

 من  آنی : خفه گل
 دلی : حاال کجا هست 

 آنی :وسط اب 
 منو دلی با تعجب :وسط اب ؟؟

آنی : اره گفت یه زیر دریایی اجارهرکردن پارتی شتتروع شتتد زیر دریایی میره 
 زیره اب 

 )توی کیش و شمال زیر دریایی هایی هستن که مجهز بهستم رقاصین خخخ(
 حاال کی میخواد بره -

 آنی : من تو دلی 
 عمرا -

 آنی :جرئت داری 
 نه  -

 آنید : پس زر نزن
  

 دورنیکا 
 چپ چپ نگاش کردم 

 دلی : شبیه خر شدی 
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 بی شخصیت  -
 دلی : خخخ 

 آنید : چرت نگید باو بریم خرید 
 شبه میخوای بری خرید  10دلی : خفه شو روانی ساعت 

 گوسفند بزار والدینت اجازه بدن بعد پول خرج کن 
 بیااا؟ نه بیاااا ؟ آنی : بیااا منو بخور ؟

 دلی: اشغال خور نیستم 
 هیس راه بیوفتین بریم خونه  -

 دلی حرکت کرد اول انی رو رسوند 
 انید : بای 

 بای -
 دلی : به سالمت 

 بعد منو 
 بای بای  -

 دلی : خدافظ 
 دلینا 

 فردا دوشنبس یعنی باید بریم خرید .اوف حاال حسش نی 
 رسیدم خونه درو با ریموت باز کردم ماشینو پارک کردم رفتم داخل 

 سالم بر اهل خانه مامی ددی الوووو -
 بابا : چه خبرته دختر علیک سالم مامانت خوابه چته تو 



 63 از جنس شب یریمس

 ااا چرا این که دیر میخوابید  -
 بابا با چشم غره ادامه داد: 

شتتیشتته رفت درد صتتد بار گفتم این به درخت میگت مامانت استتم داره پاش 
 داشت گرفت خوابید 

... 
   
 الهی فدای یسنا جونم بشم  -

 بابا : بچه تو جرا انقدر سر به سر من میذاری 
 واااا من ؟  -

 بابا : اره بچه
 سالمهاااا  19بااااباااااا من  -

 بابا : کودک درونت نمی خوابه المصب 
 خخخ با اجازه جیگر  -

 گاو خدایه چشم غره بهم رفت یعنی زشته 
 خخخ  قربون تعبیر خودم برم 

 سپهر 
 با سر درد عجیبی به خواب رفتم 

 بود  6صبح زودتر از همیشه بیدار شدم تازه ساعت 
 رفتم دست صورتمو شستم به کارای عقب افتادم رسیدم 

 یسنا هنوز خواب بور 
 پاشم کمی ورم کرده بود 
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 چشمم به ساعت افتاد چه زود گذشت 
 رد هنوز سرم درد میک
 نشستم کنار یسنا 

 خانمی  -
  -----جواب 

 یسنا خانوم -
 جواب _____

 خانوم خوشکلم  -
 جواب : هوم 

 شد  8بیدار شو خانمی ساعت  -
 یسنا یهو بلند شد ارنجش خورد تو چشم 

 آخ -
 یسنا : وااایی ببخشید ببخشید وایی ندیدمت وایی 

 وایی خخخ{��}
 دستمو گذاشتم رو ....

   
 سپهر 

 دستمو گذاشتم رو ل*ب*ش 
 هیچیم نشد آروم باش گلم  -

 یسنا : اوف خدا رو شکر 
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 بعد تموم شدن کار  cwیه ب*و*س رو گونم کرد بلند شد رفت 
 اومد باهم رفتیم پایین صبحونه رو اماده کرد خوردیم 

 یسی دلی چرا بیدار نشد  -

(😑 
 ناموسا حال کردید یسی دلی خخ (

 شگاه داره یسنا : بعد از ظهر دان
 اها من رفتم گلی -

 یسنا : خدا به همرات 
 خدافظ  -

رفتم سوئیچو از رو اپن برداشتم کفشامو پوشیدم راه افتادم تازه یک روز از یک 
 ماه گذشته بود 

 قضیه بیخ پیدا کرد 
 انقدر حواسم پرت بود که نفهمیدم کی رسیدیم 

 ماشینو پارک کردم 
 سوار اسانسور شدم

 پیاده شدمطبقه مور نظر 
 بود 9:30به سمت اتاق کارم رفتم ساعت   
 میان  10یعنی من زود اومدم چون بچه ها  

 استرس داشتم نمی دونستم چه جوری بگم 
 باالخره بچه ها اومدن 
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 کر کر خندشون ساختمونو برداشته بود 
 تا منو دیدن صداشون قطع شد 

 امیر : سپهر رنگت چرا پریده چیزی شده ؟ سپهر ؟
 م : الوووو سپهر پرها

 بله بله نه یعنی اره اصال هیچی اووووه لعنتی  -
 پرهام : چی شده ؟ 

 بیاید همرام -
 رفتم تو اتاق کمفرانس 

 بچه ها نشستن رو صندلی منم روبه روشون 
 امیر : بگو سپهر بدووووو 

 بچه ها قرار داد شرکت مهر گستر نقشسد -
...... 

   
 سپهر 

 امیرو پرهام کپ کردن 
 رهام : سپهر چی میگی تو ؟ پ

 شروع کردم به تعریف کردن ماجرا 
 امیر : صدا رو بزار گوش بدیم 

 صدا رو گذاشتم 
   .... 
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 امیر : یعنی چی ؟ برا چی اخه ؟ ای بابا 
 پرهام : ملت مشکل دارن این علی راد ) صاحب شرکت مهر گستر ( 

 خودش شرکتش یکی از بهتریناس 
 گفتن طمع داره طمعهمون طور که اونا  -

 امیر : یعنی زنگ بزنم کنسلش کنم 
 پرهام : اره هر چی زودتر بهتر 
 امیر گوشیو برداشت زنگ زد 

 امیر 
 گوشیو برداشتم زنگ زدم 

 طرف : بله
 اووووو صدا رو 

 سالم با اقای راد کار دارم  -
 طرف : خودم هستم 

 اقای علی راد رئیس شرکت مهر گستر درسته ؟ -
 طرف : بله بفرمایید 

 میخواستم در باره قرار داد باهاتون صحبت کنم  -
 راد : قرار داد؟ 

 بله قرار داد  -
 راد : خوب بگید 

 میخواستم بگم ما شرایط رو قبول نمی کنیم  -
 راد : یعنی فسخ قرار داد کنیم 
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 قرار داد نبستیم که فسخ کنیم -
سته یعنی فکراتونو کردید معا شرکت گفتن یک ماه دیگه جوابراد : بله در  ون 

 میدید
...... 

   
 امیر 

 فکرامونو کردیم زودتر به نتیجه رسیدیم گفتیم بهتره به شما هم بگیم  -
 راد : بله یعنی نیاز به فکر کردن ندارید ؟ 

 } اوووو چقدر بله بله میگه خیلیم چسبه {
 گفتم که فکرامونو کردیم  -

راد : بله خوشتتحال میشتتدم از همکاری با شتتما، ولی مثل اینکه شتترایط چنین 
 اجازه ای رو نمی ده به ما 

 بله متاسفانه.. خوب خوشحال شدم از آشناییتون با اجازه -
 راد : من هم خدانگهدار 

 قطع کردم
 پرهام : چقدر فک میزنی تو 

 چنان بزنمت که با کاردک هم نتونن جمعت کنن بچه پرو ��-
 سپهر : خدا رو شکر به خیر گذشت 

 خخخ اره  -
...... 
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...... 
 ....... 

 در نظربازی ما بیخبران حیرانند 
. 

 من چنینم که نمودم دگرایشان دانند     
..... 
 آنید 

 صبح خسته کوفته بلند شدم 
 ��?ایی تقصیر دلیه کله صبح بیدارم کرد که بریم خرید 

 م رفتم یه شلوار جین آبی یواشرفتم دست صورتمو شستم به سمت کمد
 با مانتو گیپوریم + یه روسری ساتن ابریشم  مشکی 

 روسری رو به طرز باحالی درو گردنم بستم 
 نه خوشم نیومد  یه  نگاه به خودم کردم 

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد 
 هاااا  -

 دلی :کدوم گوری چهارساعت
   

 آنید 
 دارم میام دیگه اوه  -

 قطع کردم 
 رفتم از تو  کمدم یه شلوار لوله تفنگی براشتم پوشیدم 
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 اها حاال بهتر شد 
  (?یه لبلو ) برق لب 

 + یه ریمل +ضد افتاب 
 زدم یه نگاه به خودم کردم

 خو خوبه دیگه 
 انقدرم بدم میاد از اینا که جلوی ایینه واسه خودشون ب*و*س می فرستن

 ایششششش 
 اوخ اوخ دیر شد 

 ناموسا تیپو دارین  و پوشیدم رفتم کفش اسپرتم
 درو باز کردم دیدم دلی مثل شمر وایساده 

 اوه اوه فقط کافیه یه دور از دماغت بیاد بیرون  -
 دلی : خفه شو تا خفت نکردم 

 خخخخ  -
 رفتم با ارامش نشستم دلیم اومد نشست با غیض 

 نگام کرد 
 حرکت میکرد  120راه افتاد با سرعت 

 اوففف 
 ونه دوری رسیدیم دم خ

 پایین وایساده بود سوار شد 
 دوری : می زاشتین فردا بیاین



 71 از جنس شب یریمس

 دلی: سالمت  کو ؟ 
 دوری : علیک  

 بیا ما رو بزن  -
 دوری :بچه زدن نداره  

 دلی : بسه... کردم مرکز خرید بریم 
 دوری :پاسارگاد 

 رفتیم سمت پاسارگاد 
.... 

   
 دلینا 

 رسیدیم رفتم پارک کردم .
 پیاده شریم 

 رفتیم تو پاساژ 
 الی ماشالله هر چی داشت لباس

 دوری همون اول یه شلوار جین با یه پیراهن طرح تور یقه قایقی هفت 

 می دونم شما هم ندیدید ولی خو هس( ��)
 بچه ها این قشنگه  -

 یه بلوز حلقه ای زرشکی با کت چرم مشکی یه شلوار ناناز 
 دوری : اله 

  ️☺انید : وایی خیلی نانازه 
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 رفتیم داخل مغازه
 یه دختر  پسر سوسول پشت میز داشتن دعوا  میوفتادن 

 معلوم بود فروشندن 
 رختره : عوضی پول عمل دماغ منو گرفتی دماغ خودتا عمل کردی 

 پسره : بله پس چی 
 دختره : خفه شو 

 "?حاال ما " 

 "?دکتر :"
 "?فروشندگان : "

... 
 _چهال  
 لیناد
 زشته این کارا اینجا یه محل اجتماعیه -

 زرشک 
 دختره : درسته حرفتون اما این پوله دماغ منو گرفته 

 ایراد نداره گلم تو دماغشو بکن  -

 آیا دماغ کنده میشه ؟��
 منحرفا

 دختره : بله حتمی 
 یهو پرید رو سر پسره 
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 با رست دماغ پسره رو گرفت کشید 
 پ چی میخواستی با پا بکنه 

 پسره جیغ جیغ 
 دختره داد داد 

 بله درسته جیغ یعنی جیغ میکشیدااا 
 حاال باز خوبه دختره فقط دست تو دماغه پسره می کرد  

 خخخخ ایی  ��
 پسره : ذلیل مرده بیا پایین 

 اقا ما رو داری مثل الک نینجا پریدیم وسط 
 کوتاه اومد  من آنید دوریبعد از کلی وساطت دختره

 دختره : خیلی ممنون بچه ها 
 پسره : ممنون منو از دست این عجوزه نجات دادید

 دختره : من عجوزم یا . . 
 تورو خدا بسه کوتاه بیاید  -

 بلع این گونه شد که بحث خاتمه پیدا کرد 
دختره : برا اینکه منو از دستتت این جلبک نجات دادین هر چی دوستتت دارید 

 بردارید 

 حال کردید یه لباس مفتی گیرم اومد دلتون اب بشه ��
 به همون لباس که خوشم اومده بود اشاره کردم

 دخترا برام اورد پرو کردم کامال اندازم بود بردم دادم بهش 
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 من :چند شد ؟ 
 دختره : گفتم که هدیه من به شما 
 من : بگید بابا شما هم خریدارید 
باالخره هر کاری کردم قبول نکرد حاال فقط حاال از من اصتترار از اون انکار 

 مونده بود آنید کفشامون
 _چهال  

 دلینا 
 بریم یه چیزی بخوریم  3دوری : من دیگه خسته شدم ساعت 

 آنی :اره بریم 
 رفتیم بخش غذا خوری پاساژ 

 رفتیم فست فودی ساندویچ 
 گرفتیم 

 گارسون اومد سفارشاتو گرفت 
 من قارچ گوشت 

 دوری مخصوص 
 دلی هم همبرگر زغالی 

 غذا هامونو اوردن مثل قحطی زده ها افتادیم به جون غذا 
 بعد از تموم شدن غذا میزو خالی کردیم پولو گذاشتیم روش 

 اومدیم بیرون 
 انی : وایی بچه ها اونجا رو 
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 به یه لباس اسپرت مجلسی 

  دارین ت یلو قو  ️☺
  خخ کوتاه تر بود  یه تاپ که بندکش گل بود جلوش کوتاه ....پشتش

 با یه شلوار جین مشکی 
 خوشکل بود درکل 

 رفتیم داخل اندازه کرد 
 خوب بود 

 گرفتیم رفتیم طبقه هفتم که مخصوص کفش بود 
 اولین مغازه ای که رفتیم خریدامونو کردیم پریدیم بیرون 

 بود  6با اینکه کارامونو سریع انجام داده بودیم بازم زمان زود گذشت ساعت 
 بود  6خوب بریم دیگه ساعت  -

 آنید :اره اما 
 دوری : اما چی ؟

 آنید :حوصلم پوکید 
 منو دوری :هن ؟؟

 بمیر بابا زر نزن  -
 بربم خونه به والدین بگیم بعد دیش ب*و*س الال 

 ️☹آنید : باش 
 خالصه رفتیم حرکت کردیم 

 کردم  yalpاهنگ قشنگ شادمهرو 
 حس خوبیه 
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 ببینی یه نفرو
 همه رو به خاطر تو پس زده  

 واسه ی رسوندن خودش به تو 
 همه ی راهو نفس نفس زده 

 حس خوبیه 
 حس خوبیه ببینی واسه انتخابت مصممه 

 دستتو بگیره 
 بهت بگه 

 موندنش کنار تو مصلمه
 حس خوبیه 

 تو همین 
 لحظه  که  دلگیرم ازت

 از همیشه به تو وابسته ترم 
 د اگه حس خوبه تو به من نبو
 فکر عاشقی نمی زد به سرم 

 به سرم 
 تو به من انگیزه زندگی 

 بده که حس کنم کنارمی 
 به دروغم شده دستلمو بگیر الکی بگو بی قرارمی 

 الکی 
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 .... 
 《عقیلی شادمه  از خوبیه حس اهنگ 》

 فردا صبح ....
 ایی این چی میگه 

 نه زنگ موبایل نه ساعت بلکه جارو 
 عاقا ولم کنید جارو چیه؟ -

 یکی از چشمامو با بدبختی وا کردم 
 فکر می کنی چه کسی بود 

 بله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 این انید گور به گوری بود که با دورنیکا هر هر داشتن بهم میخنریدن 

 بلند شدم پارچ ابو برداشتم 
 رو هر دو شون خالی کردم 

 قیافه ها رو داشته باشید 

😳👉😑👉😐👉😂👉 
  

 دلینا 
داشتتتم میترکیدم از خنده اونام نکردن نامردی با پتو منو کفن کردن انداختنم تو 

 وان  خخخخ
 حاال خیس خالی بودم 

 خیلی اشغالید -
 دوری : گمشو چندش 
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 عمممممته  -
 دوری : وجودته جز زده 

 انداختمشون بیرون یه دوش گرفتم پریدم تو اتاق 
 که اومدن داخلموهامو خشک کردم 

 انید با جیغ: خبرتو بدوووو 
  9.... 8/30بعد از ظهره تا حاضر شیم میشه  4ساعت 

 موهامو سر سری خشک کردم 
 رفتم موهای آنیدو درست کردم دوری ارایشش کرد 

 انیدم موهای دوری رو درست کرد من ارایشو 
 بعدم دوری موهای منو انیدم ارایشم کردد

 من کوفت نخوردم  8تا حاضر شیم ساعت شد 
 آخ معدم من مردم کوفت نخورم تن لشا بلند شین بریم یه چیز کوفت کنیم  -

 حاضر اماده رفتیم پایین 
مامان برامون لقمه درستتت کرد خوردیم همون دیشتتب به والدین گرام گفتیم 

 امروز دوری فورشو اوردبله ماشینامون دیروز از تعمیرگاه اومد 
 ی پارتیهمه سوار شدیم پیش به سو

 دیوونه بازی در میاوردیم تو ماشین 
 اوووو اوووو اوووو جونوم جونوم  -

 یکدفعه دوری آنید ساکت شدن 
 مین بعد پقی زدن زیر خنده 1
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 داشتیم میترکیدیم 
 اخه وسط اهنگ ساقیا ساسی مانکن 

 جونوم چی میگه
 خالصه نیم ساعت بعد 
 رسیدیم به محل پارتی 

 یه محل تقریبا بزرگ 
 ا عمارت نبود ..... اما خونه معمولی هم نبود عاق
... 

  
 دلینا

 یه چیز تو مایه های خونه علی دایی 
 خخخ 

 اقا جلوی در نگهبان داشت کارت دعوت می خواستن
 دوری شیشه رو کشید پایبن 

 مرده : کارت 
 دوری : کارت نداریم به ما زنگ زدن دعوت کردن 

 مرده : بدون کارت کسی رو راه نمی دم زیر لب زمزمه کردم : 
 ... بخور مرتیکه سه نقطه 

 دوری شیشه رو داد باال 
 رو به ما گفت : چیکار کنیم 

 گازشو بگیر برو داخل  -
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 دوری : باش 
 یهو ماشین از جاش کنده شد 

 ویژژژژژژ...
 مرده بدو بدو افتاد دنبالمون 

 مرده : وایسین شما نمی تونین برین 
 دوری ماشینو پارک کرد 

 پیاده شدیم 
 مرده : بریم بیرون تا پرتتون نکردم 

 بشین بابا  -
 یهو میتی اومد بیرون 

 میترا : ااا بچه ها کجایید چقدر دیر اومدید 
 تازه این اقا اجازه نمیده بیایم  -

 ؟میترا : اقای صالحیان برای چی اجازه نمیدید 
 مرده : خانوم کارت ندارن 

 میتی :میتونستی زنگ بزنی 
 مرده : بله خانوم ببخشید 

 میترا : بفرمایید 
 مرده رفت

 میتی : ببخشید بچه هه بیاید داخل
 میتی کلک عجب مهمونی راه انداختیا  -
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 میتی : خخخ دیگه دیگه 
 رفتیم داخل 

 دی جی با صدای بلند می خوند ...
  

 دلینا 
 همه میر*ق*صیدن چه جور 

 واال انگار عروسیه ننشونه 
 ملت مهمونی ندیدن 

 تعداد کمی نشسته بودن 
 میتی : برین باال لباساتونو در اردید 

 انید 
 آروم آروم رفتیم باال 

 در یه اتاقو باز کردیم خالی بود 
 لباسامونو اویزون کردیم 

 بچه ها یکم بشینید  -
 مشروب سرو نمی شه خوبیه این مهمونی اینه که 

 دلی : اره بابا میترا هیچ وقت با این موضوع موافق نبود 
 دوری : بریم من یه چیز بخورم 

 ) دقت کردین دوری فقط به فکر شکمشه چاقم نمی شه ( 
 ای کار بخوره به اون شکمت  -

 رفتیم پایین رو یه دست مبل که اونور منطورم دور از دی جی بود نشستیم 
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 سمتمون میترا اومد 
 میتی : بربچ بیاید بریم با بقیه اشنا شید 

 با تکون دادن سرمون موافقتمونو اعالم کردیم 
 نفره برد  15میترا ما رو به یه جمع 

 میتی :اینا دوستای صمیمیمم 
کیارش ، عسل ، آزیتا ، سونیا ، فرزام ، دنیا ،لعیا ، آرش ، هانا ،شروین ، هلن ، 

 سارا ، پدرام 
 اینا هم 

 دلینا ، انید ، دورنیکا 
 خوشبختم  -

 دوری : خوشبختم 
 دلی :خوشبختم 
 بقیه : همچنین 

 گروه سرود تشکیل دادن 
 هیچی عاقا همین طوری باهم گرم صحبت بودیمو مشغول 

 باهمه خوب بودیم 
 بچه ها باحالی بودن 

 اروم اروم همه بلند شدن واسه ر*ق*ص فقط ماسه تا موندیم 
 دوری : هی بچه ها اونجا رو 

.... 
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 آنید 

 به سه تا پسر که سمت چپ بودن 
 و سه تا پسر که سمت راست بودن اشاره کرد 

 با حالت بدی همو نگاه میکردن 
 میتی اومد کنارمون نشست 

 میتی : به چی دارین نگاه میکنید بچه ها ؟
 میتی چرا این شیشتا همو اینطوری نگاه میکنن  -

 ن بابا اول مهمونی دعوا افتادن میتی :گج
 دلی : وا چرا ؟ 

 میتی : اون سه تا رو نمی شناسم 
 به سمت چپیا اشاره کرد 

 اما اون سه تا 
 ماتیار ) یار مادر (

 هیرسا ) پارسا (
 آرسن ) مرد اریایی ( 

 میشناسم بچه های باحالین خودم دعوتشون کردم وکیالی بابام هستن 
 هر سه تا ،  -

 ه هر سه تا میتی: ار
 دوری : چی شد دعوا افتادن 

 میتی : اون سه تا پسر سمت چپ 
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 پشت شما وارد شدن 
 همون اول کار سما رفتین باال سر جا دعوا افتادن 

 ماتیار دم پله وایساده بود 
سادن نیس و ....  سر مو فرفریه اومد هلش داد کنار گفت : اینجا جای وای اون پ

 شروع دعوا
 ملت روانین  دوری: چه بی خود 

 {?} دور از جون خواننده هام 
 میتی : خخ فکر کنم

 یکی از دخترای جمع هلن اومد پیشمون نشست 
 هلن : خوش میگدره بدون من 

 اصال اینجا بدون تو صفا نداره  -
 هلن : خخخ هندونه ها دارن کامیونو پر میکنن 

😂😂 
 میتی : دیوونه راستی ماتیار اینا چرا دعوا افتادن 

  ?هلن :نمی دونم من دست به اب بودم 
 باز این دادش ما چه کرد 

... 
  

 آنید 
 دلی با تعجب : داداشت 
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 هلن:اره هیرسا داداشمه 
 خخخ عجب  -

 هلن : ننه مش رجب 
 همه داشتیم به دیوونه بازیاشون میخندیدیم 

 یکم خلیم 
 هلن : شما نمی خواید بر*ق*صین 

 چرا جرا میخوایم -
 هلن : بلند شین بریم 

 اقا همه چهارتا بلند شدیم پریدیم وسط 
 �💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃�?حاال تکون بده 

 اوووووووو ..
 اقا یکدفعه منو جو گرفت 

 شروع کردم به جوادی ر*ق*صیدن
 همه داشتن با تعجب نگامون میکردن 

 دست اون دوتا م گرفتم بردم وسط 
 هلن که خشکش زده بود 

 ااا من بلند میخوندمحاالاااا
 �💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃�?شه نیسون بار بزنم 

 سپیده جاناااااا 

�💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

 قاچاق چی الوار بزنن سپیده جانا  �
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👏👏👏  
 یعنی جمع ترکید 

 اخه همشون مازندرانی بودن ��
 داشتیم میمردیم از خنده 

 اد دی جی هم حال د
 یه اهنگ باحال محلی گداشت 

 دیگه کسی جلودارم نبود .
.... 

   
 آنید 

 همه پسرا داشتن زمینو گاز میزدن
 ای خدا ترکیدیم 

 دلی : اووووو اوووو حاال مازندرانیا  
 کمبربندا رو ببندین 

 پروازااا 
 �💃💃💃💃💃💃💃💃😂😂😂😂�?میریم مازندران ای جون 

 خخخ 
 اصال من یه چیز میگم شما یه چیز میشنوید ترکیدیم یعنس 

 ای خدا مردم 
 اهنگ تموم شد همین طوری نفس نفس زنون رفتیم نشستیم 
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 هلن : آیی مردم خدا نکشتتون واایی خداااا 
 �😂😂�?کیارش: آخ خدا شما جوکید جوووک 

 �💃💃�?ارمیا : جون من یه کالس ر*ق*ص بزارید 
... 

   
 آنید 
 چپ چپ نگاش کرد دلی 

 دلی : مسخره میکنی بی ادب 
 ارمیا : نه به جون سارا 

 سارا : به من چه بی ادب 
 جییییییییغ

 خالصه شبه توپی بود 
 میالد 

 شنیده بودم دخترا میخوان برن پارتی
 به اقا خبر دادیم 

 رفت کارت گیر اورد به ماهم راد 
 همون اول مهمونی دعوا افتادیم 

 این دخترا داشتن میر*ق*صیدن  حاال اینا هیچی 
 ما ترکیدیم 

 مرشاد : عجب دخترای باحالین 
 شهریار : واااال وااایی مردم 
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 خخخ چقدر کشته مرده دارن -
 مرشاد : گمشو دیوونه

شهریار : بچه هه یکی به رئیس خبر داد دعوا کردیم رئیس زنگ زد کلی داد بی 
 داد کرد 

 مرشاد : وااا کی خبر داد نکنه یکی رو انداخت تو مهمونی 
 شهریار : حتمی دیگه 

 حاال چیکار کنیم ما -
 شهریار : نمی دونم اوف 

 همون موقع یه اهنگ الیت زدن 
 دخترا بلند شدن رفتن وسط .

 اون سه تا که باهاشون دعوا کرده بودیمم 
 رفتن وسط 

 یه نگاه به هم کردیم 
 مرشاد : بریم ؟

 من شهی : بررریم 
  

 میالد 
 دخترا واسه خودشون پارتنر گرفته بودن میر*ق*صیدن 

 تو یه لحظه جاها تغییر کرد من افتادم با دختره غالمزاده ) پرهام ، آنید ( 
 اون که اصال به من توجه نمیکرد
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 فقط خودشو تکون میداد 
 مرشاد 

 در حال ر*ق*ص کردن بودیم 
 ا دختره روحانی) سپهر ، دلینا( با تغییر جاها من افتادم ب
 خیره شدم به چشماش 

 هه 
 میشناختمش 

 یه زمانی دوسش داشتم 
 رفتم توی زمان گذشته 

 همه توی منطقه متوسط زندگی میکردیم 
 قلبنا این سه شریک ) بابا هاشونو میگه( 

 شرکتشون خیلی کوچیک بود 
 از همون اوایل این سه تا دختر باهم بودن 

 اسمشو یادمه..... دلینا 
 قشنگ یادمه اون روزو که با اکیپمون باهاشون دعوا افتادیم 

 طرف حسابمون دلینا بود 
 به دوستاش فحش دادیم 

 اولین فحش از دهن من در اومد که بالیش ساکت شدم
 خخخ بزن بهادر محل بودن 

 کل محل این ستته تا رو میشتتناختن اگه خودشتتونم نمی تونستتتن  از پس طرف
 بربیان 
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 پدراشونو میاوردن وسط 
 منو یادش نمیاد 

 با همونلی نگاهم بهش تغییر کرد 
یا همون  عد از رد کردن درخواستتتتم  ب که  لیم وقتی ازش خوردم  ن دومی

 خواستگاریم 
 تو بازار جلوشو گرفتم قشقرق راه انداختم 

 همون جا بود که دومیم خوردم دیگه از اون موقع دورشو خط کشیدم 
 ا که دیدمش تا اینج

 هنوزم دوسش دارم هنوز
... 

 اه 
 شهریار 

 دختره سجادی جلوم بود ) امیر ، دورنیکا( 
 فارغ از همه جا میر*ق*صید 

 بچه های باحال جدابی بودن نمی دونم رئیس با اینا چیکار داره 
 سعی کردم  ذهن خودمو مشغول نکنم سرگرم ر*ق*ص شدم 

 دوباره جاها عوض شد 
.... 

 ماتیار 
 جاها عوض شد 
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 به اینکه دوست هلنه ) دلینا ( 
 فضا تاریک بود زیاد بهم دید نداشتیم   

 یه نگاه سرسری به تیپش انداختم 
 میشه گفت : ساده شیک بود 

 بسه دیگه زیاد دید بزنم فکر میکنه خبریه 
 هی دور برو نگاه میکردم 

 ولی مردمکم میرفت رو دختره 

 عجب  ��
 هیرسا 

 این دفعه که پارتنرم عوض شد 
یه دختر با موهای ل*خ*ت مشتتکی ابروهای پهن قهوه ای ) میگم پهن نه که 

  (��?پهههههههن منظورم پهنه
 چشای قهوه ایر 

 مژه های تقریبا بلند 
 با لبای برجسته خوش فرم 

 در کل جذاب بود خوشکلم میشد گفت 
 اهنگ تقریبا اخراش بود 

... 
 اه  

 آرسن 
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 ر*ق*ص نمی کردم فقط دید میزدم خخخ من که 
 به به اینو 

 موهای طالیی ابروهای کلفت بلند به همون رنگ  دماغ خوش فرم 
 ��?لبای خوش فرم تر 

 باز من هیز بازی در اوردم 
 اقا اومدم یه دید دیگه بزنم که .... 

 ️☹اهنگ تمومید 
 دهه 

شد رفت نه دیدم زد نه نگاه کرد به فم قیافم یدفعه میومد ت دخترم تا اهنگ تموم 
 مینداخت روم واال 

 رفتیم نشستیم سر میز 
 ماتیار: عجب اهنگ چندشی بود تموم نمیشد 

به چشتتمه  نداخت حتی  گاه ن یه ن تاده  یل اف هیرستتتا : دختره انگار از دماغ ف
 ️☺��?برادری

 یهو صدای بلند خنده اومد 
 طبق معلوم اویزونا بودن 

 که شامله 

....😉😁 
 اه  

 آرسن
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 طبق معمول اویزونا که شامله 
 کیارش ، ارمیا ، فرزام ،ارش ، شروین ، پدرام میشه

 فال گوش وایسادین  -
 ارش : نه واال گذری شنیدیم 

 اون حیوونه چهار پا تو ذهنت خودتی -
 آرش : به من گفت آرسنه 

 ولی کپی برار اصل خودته -
 چپ چپ نگام کرد 

 آرش : زبون در اوردی
 جااان ؟ -

 ارش ؛ هوا چه گرمه 
 خخخ خله 

 ارمیا : شنیدم در باره سه تفنگ دار میحرفیدین
 ماتیار :هن ؟ 

 کیارش : دخترایی که باهاتون میر*ق*صیدنو میگه 
 هیرسا :مگه میشناسیشون ؟

 پدرام : به اینو ، کوری اونور نشسته بودن با ما
 حاال چرا سه تفنگ دار -

 شروین : همیشه با همن
 از کجا میدونیهیرسا : تو 

 شروین: آشنای میتران دیگه 
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 فرزام : اره بچه های شوخ باحالین 
.... 

 اه  
 آرسن

 خخخ حاال فضوال شما اینجا چیکار میکنین  -
ارمیا : ما رو باش با کی اومدیم  به در ،اخر شتتتب اتیش بازی داریم اومدیم 

 بگیم بهتون که این حرفا رو شنیدیم 
 ماتیار : مرض بچه پرو 

 ش:هیری هلن خوب با سه تفنگ دار گرم گرفتا ار
 هیرسا : کوفت هیری صد بار اسمم هیرساست هیرسا

 آرش : خوب حاال اسم قعطی بود هیرسا
 هیرسا : میام براتاااا

 آرش : بیا هیری جو جو 
 هیرسا خیز برداشت سمتش

 که گرفتمش
 هیرسا : خفه شو ارش 

 آرش: بشین بینم 
  پرید سمتش که آرش فرار کرد

 هیرسا : آرسن ولم کن برم بزنمش پسره بیشعور 
 ��?یکدفعه ارش پیداش شد پرید رو مبل گفت : حرص نخور جو جو 
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 اه  
 آرسن 

 ماتیار : نه ناموسا چی دیدی تو هیرسا که بهش میگی جو جو 
 هیرسا: همین 

 آرش: راست میگیا بیشتر به دایناسور شبیه 
 یعنی جمع ترکید 

 هیرسا : اخ ارش اخه دستم به شلوارت برسه 
 ارش: جااان ؟شلوار تو به شلوار من چیکار داری ؟ 

 ماتیار : راست میگه ،هیرسا تو به شلوار ارش چیکار داری ؟ 
 هیرسا : اخه شلوار من پاشه 

 �😂😂�?آخ خدا مردم 

 انقدر خندیدم که دل درد گرفتم 
 هیرسا خل چل ترکیدم  -

 جواب داد: کم تر کوفت کنهیرسا خونسرد 

 راسته ؟ ��
 ��?فرزام : ای خدا فرسام واقعا دیوونه ای 

 هیرسا : عمته  
 یهو دیدم سر کله هلن پیدا شد 

 هیرسا
 حوصلمون پوکید باو  هلن :اوه کجایین شما ؟



wWw.Roman4u.iR  96 

 

 باز تو الت شدی  -
 هلن : جیغ ......هیری میگم حوصلم پوکید ای بابا 

 باشه هلو  -
 نگو هلوهلن : به من 

 باشه جوجو  -
..... 

 اه 
 هیرسا  

 هلن با لحن مظلومی : اذیتم نکن هیرسا
 واای خواهر گلم چه ناز داره 

 ️☺باشه هلن  -
 هلن : مرسی داش

 چپ چپ نگاش کردم بدم میاد التی حرف میزنه 
 ��?ذکر شه فقط خواهرم میتونه بهم بگه هیری

 هلن : من رفتم پیش دخترا زودتر بیاین 
.... 

 ماتیار : بربم پیش دخترا 
 فکر کنم وقت اتیش بازیه 

 شروین : اره بریم 
 همه بلند شدیم رفتیم پیش دخترا 
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 داشتن باهم میحرفیدن که با اومدن ما ساکت شدن
 میترا : می داشتین دیر تر میو مدین 

 پدرام : اقا بریم 
 کجا ؟ -

 پدرام: بریم دیر تر بیایم دیگه 
 میترا محکم موهای پدرامو کشید 

 پدرام : ای ای غلط کردم میتی ول کن ایی 
 میترا : منو مسخره میکنی بچه 

 پدرام : من چنین جسارتی نمی کنم ول کن کچل شدم 
 میترا ولش کردو گفت: پروووو

 گ*ن*ا*ه داره بیچاره  -
 میترا : نه مثل اینکه تو هم میخوای 

 کی گفته  -
 میترا : خواهرت 

 هلن : داداشی بیا من موهاتو بکشم تا اونجا بیام خسته میشم 
 ��?هلو  -

هلن یه دندون غرچه ای کرد گفت : اگه من دیگه باهات حرف زدم روشتتو کرد 
 اونور 

 اومدم نازشو بکشم که 
... 

 اه 



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 هیرسا 
 کیارش گفت : مراسم کیه ؟ 

 دخترا با تعجب گفتن : مراسم 
 میتی : اتیش بازی 

 همه شروع کردن به اعتراض کردن جز اون سه تا تفنگ دار 
 هلن : دلی دوری آنی شما معترض نیستین 

 میترا : هلن اینا خودشون استاد این کاران یکی از دالیلم این سه تا بودن 
 هلن : وااا

 دختره چشم ابیه گفت : واال حاال ببین چیکار میکنیم 
 میترا : بلند شین بریم 

 فت:پری برو وسایلو بیار رو به پرهام گ
 پرهام : میترررررررا 

 میتی : ببخشید پرهام برو بیار 
 پرهام : نچ 

 میترا : به درک خودم میرم 
 بعدم بلند شد اومد از کنار پرهام رد شد که پرهام دستشو گرفت 

 گفت : بشین خودم میارم 
 میترا هم بدون اعتراضی اومد پیش دخترا 

.... 
 اه 
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 هیرسا 
 بریم دیگه  میترا :

 همه بلند شدن 
 میترا رو به سه تفنگ دار کردو گفت: بچه ها شما بساطو بندازین 

  ?چشم ابی ) دلی (:چش اجی 
 بعد جلوتر از ما راه افتادن 

 میتی اینا کجا میرن  -
 میترا : وسایل ترکوندن با ایناس 

 ماتیار : خطر ناکه بابا 
شون  شونو ن ساعت خود شون تو این چند  سه خود ارش: داش اینا عجوزن وا

 دادن پرهام : با یه جعبه اومد جلو 
 پرهام : کجا بزارم میترا 

 میترا :بزار تو حیاط 
 دلینا 

.... 
 اه 

 دلینا
 دیدم پرهام وسایلو اروم اروم داره میازع 

 اشاره کردم بزاره رو میز
 پرهام :مواظب باشینا

 دوری : باش 
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 پرهام رفت اونطرف 
 آنی : من اتیش در ست میکنم 

 شروع کرد به درست کردن اتیش 
 حتما دیدین که وسایلی مخصوص اتیش بازی رو نباید تو اتیش انداخته بشه

 ولی ما بعضیا رو میندازیم 
 تو اتیش میره تو اسمون خیلی باحاله

ستان اینا همه واقیه ولی خیلی خطرناکه ممکن شو ) دو شتباه جون ه طرف با یه ا
 از دست بده ( 

 دورنیکا مواظب باش  -
 دورنیکا : باشه اها درست شد 

 .انید : وایسین بقیه بیان 
 بعده نیم ساعت حیاط پره ادم شد 

 میترا اشارع کرد که شروع کنیم 
... 

 اه  
 دلینا 

 آنید اولیو حرارت داد چرخوند انداخت تو اتیش بطری پرید هوا 
 فت باالتر ترکید رفت باال تر و تمام ترکید ر

 عالی بور 
 همه جیغ 
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 سوت دست میزدن 
 تا حاال هیچ کس این روشو ندیده بود 

 ایندفعه یه بطری گرد گرفتیم 
 دورنیکا بطری رو از وسط باز کرد محتوای توشو انداخت توی یه طرف 

 یهو اونی که پر بودو انداخت تو اتیش
 همه ساکت لودن 

 اتیش شروع به صدا کردن کرد 
 ��?تق ترق تروق

 همه داشتن با ترس نگاه میکردن  
 یهو اون دونه های داخل دایره پریدن هوا هر کدوم یه رنگ بودن 

 انقدر قشنگ بود که همه محو اتیش بازی شدن 
 یهو ثدای بلند صوت دست اومد 

 اخرین نفر من بودم ایندفعه من 
 یه لیوان گرفتم توشو پر از سکه کردم 

 لیوان بزرگ با روکش مخصوص 
 دروشو بستم لیوانو انداختم تو اتیش این بی نظیر بود 

 بطری به محض پریدن سکه هاش پخش شد 
 ریخت رو سر جمعیت انقدر قشنگ بود که نمیشد وصفش کرد 

 چون لیوان روکش مخصوص داشت سکه نه داغ شد نه چیزی 
 مونم سه تایی انجام دادیم اخرین کار

 یه کارتون بسته های رنگو برنگو انداختیم داخل اتیش 
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 همه پریدن تو هوا هر کدوم یه شکل شدن 
 عالی بود عالی 

.... 
  

 دلینا 
 بعد این کارمون میترا دی جی رو اورد 

 تو حیاط 
 اهنگو زدن بزن بر*ق*ص میکردن  

 بچه ها همه اومدن پیشمون 
 کیارش : محشر بود عالی 

 عسل : بابا شما دیگه کی هستین 
 سارا : دست شیطونو بستی 

 لعیا : واقعا پرفکت بود 
 هانا : حاال بیاین وسط خستگیتون در بره 

 دنیا سونیا : اهاااااااااا آهاااااااا
 کیارش : آرمین نصرتی پرداکشن 

 همه : خخخخخ 
 یهو آنی شروع کرد به چرخوندن کمرش 

 ی هم پرید وسط دور
 حاال همه چشا در اومده کپ کردن 
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 دنیا : عجب اقا بپرین وسط 
 میخوای عاشقم کنی 

💃💃💃💃 
 روونه زندونم کنی 

💃💃💃💃 
 بگی دوستم نداری 

💃💃💃💃💃 
... 

  
 دلینا 

 همه قر می دادیم چه جور
 حتی پسرام اومدن 

 مسخره بازی در میاوردیم 
 ردم سمت جلومن دستامو باز میکردم میاو

 فرزامم حرکتمو تکرار میکرد 
 همه رفتن کنار داشتن نگامون میکردن 

 ��?ای خددداااا 
  (?اون پسره با اون هیکلش کمرشو میچرخوند ) ارسنو میگه 

 یعنی از شدت خنده سرخ سرخ بودم 
 همه قهقهشون رو هوا بود 

 این پسرا خنده دار بودن 
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تانگو رو در میاوردن با این اهنگ یعنی هلنو داداشش ) هیرسا ( ادای ر*ق*ص 
 ترکیدیم .

 اقا حس شیرین عقل بازیم گل کرد 
 دستامو باز کردم ادای بابا کرمو در اوردم گردنمو چپ راست میکردم ای خدا 

 همون پسره که باهاش ر*ق*صیدم ) ماتیار ( 
 اومد جلوم شروع کرد به چرخوندن گردنش چزخیدن دور من 

 یه چیز میشنفی  من یه چیز میگم تو
 سونیا نشست رو زمین شکمشو گرفت میخندید 

 میترا پرید وسط دست پرهامو گرفت شروع کردن به چرخیدن 
 میچرخیدن پرهام پیراهنشو گرفت مثل دامن 

 میترا همبیل گذاشته بور 
... 

  
 دلینا

 وااای خدا 
 کیارش اروم اروم از ب*غ*ل اومد جلو 

 وند یکی از دستاشو برد باال میچرخ
 با اون یکی دستشم هین چرخیدن ب*و*س میفرستاد

 یعنی ملت نفس نمیکشیدن از شدت خنده 
 دی جی اصال نمی دونست چی چی آهنگ بزاره قاطی پاتی میداشت 
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 عسل لباسش دامن پف دار بور میچرخید 
 یهو ارمیا شروین دامنشو میکشیدن باال 

 زیر دامنش یه پارچه ساتن مثل یه دامن ساده بود 
 برا همین ایراد نداشت 

 باالخره اهنگ تموم شد رفتیم نشستیم 
 میترا : بچه ها شامو بیارن ؟

 دوری : اره بابا بیار مردیم آخ بعدم ادای مردن در اورد
 یه چپ چپی نگاش کردم همه جا ابروی ادمو میبره 

 دوری با لحن مظلومی گفت: چیه خو گوناه دارم 
 آنید : تو راست میگی 
 دوری : میدونم جیگر 

 یه لبخند ملیح زدم به گفتن زرت اکتفا کردم
 ناموسا ترکیده بودیم 

 دلم داشت در میومد بس که خندیدم 
 ارش: ای خدا تا عمرم انقدر نخندیدم 

 آنید: که با حضور ما خندیدی 
 پسره ) هیرسا ( : نون پنیر شلغم اعتماد به نفست از پهنا تو حلق ملت 

 ه بگم یه لبخند خبیث زدو گفت آنید : جا دار
.... 

  
 دلینا 
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 انید : جا داره بگم 
 یه لبخند خبیث زدو گعت : هر وقت گفتن جسد بپر وسط 

 با این حرف انید همه زدن زیر خنده 
 که با حرف همون پسره ) هیرسا ( قهقهمون به هوا رفت 

 پسره ) هیرسا (: قیافتو دیدم پریدم وسط
 ای خداااا 

 آنید : یه وقت از جلوی آیینه کنار نری 
 پسره ) هیرسا (انعکاس تصویرته 

 انید : سوادت نم کشیده ایزوگام کن خخ توایینه تصویر خودته نه انعکاس 
 پسره اومد بحرفه که هلن پرید وسط

 هلن : امشبو بیخیال شید سر جدتون 
... 

   
 دلینا 

 koداداشش )هیرسا ( : 
 انید : باش 

 میترا بلند شد با گفتن اینکه موقع شامه جمعو ترک کرد 
 پرهامم بلند شد رفت باهاش 

 بعد یک ربع شام اماده شد اومد همه رو صدا کرد 
 رفتیم سر میز شام یهو
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 نمیدونم چی شد که سرم گیج رفت داشتم میوفتادم که 
های + نه  ناموستتتا دیدین میگم االن طرف میگیرتش صتتح  18یکی گرفتتم) 

 (?میشه بعد عاشق هم میشنا اینا  دیگه نمیبینید  درست
 سریع خودمو صاف کرد 

 انید دوری دیدنم  سریع دوییدن کنارم 
 انید : حالت خوبه ؟ 

 اره -
 سرمو برگوندم که با چهره خونسرد همون پسره 

 که با دوست برادر هلن دعوا افتاده روبه رو شدم ) مرشاد ( 
 دید دارم بربر نگاش میکنم 

 : چیه طلبکاری ؟  گفت
 پ ن پ بدهکارم  -

 پسره ) مرشاد (: اااااا بدهکاری پس بده 
 هن ؟ چیو ؟  -

 پسره) مرشاد(: چیو میخواستی بدی ؟ 
 یهو صدای دوست برادر هلن اومد )ماتیار ( 

 ) خخخ من موندم این چجوری میگه ( 
 خوب اینطوری سخته گفتنش 

 لن یادم بیاد آها یادم اومد یکم به ذهنم فشار اوردم تا اسم برادر ه

 ️☺هیرسا 
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 دوست هیرسا ) ماتیار ( : سه نقطه رو میخواست بده بهت 
 پسره ) مرشاد ( : یاد نگرفتی فضولی نکنی 

 دوست هیرسا ) ماتیار (: خفه باو برو بزن به چاک 
 پسره ) مرشاد (: زر زر ...  

 میترا : اینجا چه خبره باز که دعوا راه انداختین 
... 

   
 دلینا 

 دوست هیرسا ) ماتیار (: میتی این شروع کرده بود 
 میترا :اقا شما رو کی دعوت کرد 

 پسره ) مرشاد(: با کمی من من گفت اقای .... 
 میترا : ایشون که نیومدن 
 پسره : چیزه ..  چیزه ...

 یهو پدرام اومد 
 پدی : میترا بیا بریم وسیله های شام کمه 

 برداشت رفت   میترا با شک ازش چشم
 پسرم دید قضیه داره بیخ پیدا میکنه رفت 

 دوست هیرسا )ماتیار (:  بچه ها اگه اذیتتون کرد بهم بگید 
 آنید : باشه ممنون 

 ما شروع کردیم به غذا کشیدن
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 اونام کنارمون موندن ولی به کار خودشون مشغول شدن 
 مام مشغول حرف زدن شدیم 

 م من : بچه ها من شام خوردم میر
 دورنیکا : اوا کجا 

نمی دونم حالم زیاد خوب نیستتت  -انید : دلی کجا میخوای بری هنو مونده 
 ترجیح میدم برم 

 دوری : تو که ماشینتو نیاوردی 
 اژانسو واسه همین موقع ها گذاشتن  -

 آنید : دیره آخه 
 دوری : وایسا من میرسونمت بعد میام

شد فقط میخوان  صلیش تموم  شن میترا که کار های ا صال چه کاریه ج آنید : ا
 بر*ق*صن از این به بعد پس ما هم میریم 

 دوری: اره باهم میریم 
 متوجه نگاه دوست هیرسا )ماتیار ( 

 شدم اما انقدر حالم بهم ریخته بود که به اینا توجه نکردم 
 حت شد از میترا خدافظی کردیم بماند که چقدر نارا

 سواز ماشین شدیم حرکت کردیم
... 

   
 یک سال بعد ......

 سپهر 
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 سرمگرن پرونده ییکی از شرکا بود 
 مشغول مشغول بودم 

 اصال حواسم به دور اطراف نبود 
 یهو با صدای امیر پریدم 

 امیر : کجایی سپهر ؟ 
 مثل همیشه بدون در زدن اومد 

 پرهامم پیشش وایساده بود 
 پرهام : سپهر پرونده شرکت ... مورد داره ردش کن 

 اره منم متوجه شدم  -
 امیر : بچه ها شرکتمون تو رتبه اول قرار داره 

 اره با سقوط شرکت مهر گستر همه چی عوض شد  -
پرهام : یک ستتتال از این ماجرا میگذره بعد از جواب ما دقیقا یک ماه بعدش 

 تموم شد سقوط کرد 
  اوف ولش بابا -

 دقیقه دیگه جلسه شرکت ماشین سازی کاناداس  10
 امیر : اره بریم اتاق کنفرانس 

 اماده شیم 
 آنید 

 اوف بازم کتابم گم شد 
 ماااامااااااااان  -
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 مامان : یمان باز چته 
 کتابم کوش باید برم دانشگاه  -

 مامان : مگه نذاشتیش پیش میز ناهار خوری 
 اااا اره یادم رفت  -

 سریع وسایلمو گرفتم رفتیم پایین کتابمو برداشتم 
 با یه خدافظی سرسری سوئیجو گرفتم رفتم سوار ماشین شدم 

 خدارو شکر امروز بچه ها خودشون میرفتن 
 دقیقه ای رسیدم  5پس دردسری نبود 

 دانشگاه 
 امروز اخرین امتحان فورجی این ترم بور 

...... 
   

 آنید 
 براشون دست تکون دادم بچه ها رو از دور دیدم 

 دوییدم سمتشون 
 دوری : وایمیستادی دیر تر میومدی 

 دلی : کجا بودی تو ؟
 معذرت کتابو گم کرده بودم  -

 دوری : یعنی نخوندی 
 چرا خوندم  گذاشتم کنار  تا حاضر شم یادم رفت -

 دلی : الزایمر داری مگه 
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 فکر کنم  -
 همدن موقع اطالع دادن زمان امتحانه 

 ی : وااای خدا کنه خوب بدیم امتحانو دل
 خدا کنه -

 یه بسم الله گفتیم رفتیم داخل 
 نشستیم تا برگه ها رو بدن 

 دقیقه تموم کردم 10شروع کردیم به حل کردن بعد 
 سریع بلند شدم برگه رو دادم 

 دقیقه بعد بچه هام اومدن  20اومدم بیرون 
 دلی : آخیش تموم شد اوف 

 دوری : اره واال 
 خخخخ -

 دوری : بریم بوفه گشنم شد 
 دلی : عجبا هنوز مثل اسب میخوره 

 رفتیم بوفه در حال خوردن بودم که چشمم به برگه روی میز خورد 
 اردو محل چالوس و... 

 هی اینجا رو میخوان ببرنمون چالوس -
.... 

   
 آنید  
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 دلی دستاشو کوبید به هم ادامه داد 
 آخ جون بریم بریم بریم 

 : والدینو یادت نره  دوری
 چون دانشگاهه اجازه میدن  -

 دلی : بریم ثبت نام پر میشه 
 دوری : اوممم بریم 

 چیزی نخوردیم که  -
 دوری : شکمو 

 کی به کی میگه  -
 دوری : من به تو 

 نگو خو -
 دلی : خخخ بریم باو میایم بوفه باز 

 راه افتادیم سمت محل ثبت نام 
 دوتا مسئول داشت 

 من : ببخشید 
 مرده : بفرمایید 

 من : برای ثبت نام اومدیم 
 تا جا داره بیشترین نمبتونین بیاین  3مرده : 

 من: سه نفریم  
 تومن بدید  50مرده : خوب این فرم پر کنید نفری 



wWw.Roman4u.iR  114 

 

مال خوده رئیس  یاد ویال هم  ماشتتین خودش م با  مه چون هرکس  ) مبلغ ک
 دانشگاست ( 
 من : بفرمایید 

 پر کردیم دادیم همه رو 
 مرده : هر کس یک همراه میتونه بیاره 

 من: اگه کسی باشه خبر میدیم 
 مرده : بله حتما این کارو بکنید 

 من : ممنون خدانگهدار 
 مرده : خدا حافظ 

 پریدیم بیرون دوری کمرشو چرخدند 
 گفت : جوون قر تو کمرم فراوونه نمی دونم کجا بریزم 

 یهو یه صدایی از اونور گفت : ب*غ*ل من ب*غ*ل من  
دورنیکا روشتتو کرد طرف پستتره گفت : بچه با این ستتنت یاد نگرفتی تو کار 

 دیگران دخالت نکنی 
 پسره : جوون حرص نخور هلو 

 دوری : خا شفتالو 
 ما رو داری ترکیدیم پسره ساکت شد دیگه نحرفید 

 فتم نخوردیم خاک بدویید کالس االن شروع میشه کو -
 دوییدیم سمت کالس 

 آخ آخ  دیر شده بود 
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 استاد اومد  -
 دودی : ایی امروز با یحیایی کالس داریم 

 اره  -
 در زدم 

 استاد : بفرمایید 
 درو باز کردم 

 استاد : خانما میزاشتین دیر تر میومدین بی انضباطا 
 دقیقه که این حرفا رو نداره  2دودی : استاد 

 استاد: خانم سجادی انگار عالقه زیادی به افتادن دارین 
 دوری : استاد حاال میدارید میایم داخل یا نه 

 خخخ زبون درازش باعث شده استادا ازش حساب ببرن 
 استاد : تکرار نشه بیاید داخل 

 ایش حاال انگار کی هس 
 ساکت رفتیم نشستیم 

 دم دقیقه از کالس گذشته در حال نت برداری بو 10
 که با صدای دختر ب*غ*ل دستیم حواسم پرت شد 

 شهال : انید اردو میاید 
 اره  -

 شهال : همه استادا هستن 
 خخخ به به  -

 شهال : مرض 
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 استاد : خانم غالمزاده بیرون 
 ابروهام خودبه خود باال رفت 

 اخه یا اخطار میداد یا نمره کم می کرد بیرون نمیکرد 
 همه تعجب کرده بودن 

 کرده باهام فکر کرد نمیرم خیلی شیک بلند شدم  لج
 کیفمو گرفتم از سکو اومد پایین استاد اومد جیزی بگه که 

 وسط راه وایسادم برگشتم سمت استاد گفتم : درسو حذف میکنم 
 همه حتی استاد با تعجب نگام میکردن 

 اگه درسو حذف کنم  پولش برگردونده نمی شه 
 خخخ مخم تاب داره دیگه 

 نشستم رو صندلی سالن هنذفریمو در اوردم 
 اهنگ تی ام بکسو زدم 

 داشتم حال میکردم که یهو 
 یه فکر به ذهنم اومد 

 جووون 
 حالتو میگیرم استاااااد 

 از کیفم ادامسو در اوردم هفت هشتا رو انداختم تو دهنم دهنم باز نمی شد 
 در اوردم رفتم جلوی دفتر خصوصیش

 زدم کف زمین بعدم صابون کوچولوی دستمو در اوردم ریختم تو اب 
 قشنگ حل کردم ریختم جلو تر از ادامس 
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 جوون حال گیریه 
 دقیقه مونده بود به پایان کالس  30رفتم کنار قایم شدم 

 دوییدم رفتم سمت بوفه یه بسته کوچیک تخمه گرفتم 
 رفتم سر جای قبلیم 

 استاد اومد بیرون 
سگ اخالق دور اطرافو  نگاه کرد انگار دنبال ایندفعه  شش نبود  شجویی پی دان

 شخصی میگشت 
 رفتم جلو تر 

 سریع گوشیمو  در اوردم شروع کردم به فیلم گرفتن 
 دومین قدمو که برداشت قشنگ رفت تو آدامسا 

شه با هزار بدبختی کمی باال  شه لنگه کف شم فهمید یه چیزی زیر کف انگار خود
 ادامس اه از نهانش بلند شد اورد با دیدن 

 ادبیاتم تو حلقتون
 سعی میکرد ادامسو در بیاره اما نمی شد 

 دانشجوها با کنجکاوی داشتن نگاش میکردن 
 با حس دستی رو شونم قل*ب*م اومد تو جورابم 

.... 
  

 آنید 
 اروم سرمو برگردوندم با دیدن دلی دوری نفسی از اسودگی کشیدم 

 این چه وضعه اومدنه سکته کردم  -
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 دلی با خنده گفت : جز جیگر زده کاره توا 
 نیشمو شل کردم گفتم : جوون اره جیگرا

 دوری: خخخ فیلم فیلم بگیر سوژه شه 
 اقا یهو دیدم استاد کفششو در اورد 

 وااای یعنی ترکیدم جورابش پاره بود شصتش زده بود بیرون ترکیدم یعنی 
 رفت جلو که به شدت با ب*ا*س*ن خورد زمین دوباره یه قدم 

 صدای خنده دانشجوها رفت هوا 
 استاد از شدت عصبانیت داشت سکته میکرد 

 تا این باشه انیدو از کالس بیرون نکنه  -
 دلی : خخخ بیچاره

 باالخره باهزار بدبختی استاد رفت تو دفترش  -
 فیلمو ثبت کردم 

 بریم بوفه  -
 دوری: اره بریم 

 : فیلمو میخوای چیکار کنی دلی 
 پخش میکنم تو سایت دانشگاه -

 دوری : دیوونه بفهمه میکشتت 
 خخ ولش باو -

 رسیدیم به بوفه دوباره یاده اردو افتادم
 راستی اردو پس فرداس به والدین گرام بگید  -
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 دلی : با ماشین خودمونه ؟ 
 دوری : اره 

 دلی : پس من میارم 
 دودی : اوکی 

 باش  -
 رفتیم سفارش دادیم خوردیم 

 اخرین کالس بود 
 دوری : بربچ بریم

 اری با من میاین دیگه  -
 دلی : من ماشین اوردم جیگر 

 باش پس منو دوری میریم -
 دلی: اوکی بای 

 �👇�?صاحب شرکت سقوط کرده مهر گستر علی رادفر 
 زنگ زدم به میالد فهمیدین که دخترا میخوان برن شمال 

 هه 
 با همکاری نکردن شرکت باباهاشون من سقوط کردم 

 یک سال از اون ماجرا میگذره من خودمو باالتر کشیدم 
 اما دیگه مثل قبل نمیشم 

اون روزی که سقوط کردم به خودم قول دادم اونا رو نابود کنم هیچ کس تا االن 
 نتونسته علی رادفرو به زمین بزنه 

 مم کنن کاری میکنم شرکتشونو دو دستی تقدی
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 روز اردو .... 
 دلینا 

 امروز روز اردو به مامان بابا گفتم اونام قبول کردن 
 بیدار شدم  6ساعت 

 وسایلمو گرفتم اماده شدم پریدم پایین 
 ماااااماااان بااااااباااااا  -

 بابا : دخترم بیا آشپز خونه 
 گونه مامان بابا رو ب*و*سیدم  

 باال بگیر مامان : دخترم اونایی که گذاشتم 
 اوووو 

 یه خیلی نایلون پر خوراکی ساندویچ 
 من : ماااماان چه خبره اونجا خودش همه چیز داره 

 مامان : تو اینا رو ببر هی نمی تونی وایسی که 
 رفتم گونشو ب*و*سیدم 

 مرسی مامانی -
 وسایلو برداشتم رفتم گذاشتم تو ماشین ازشون خدافظی کردم 

 مامان از قران ردم کرد 
 نشستم تو ماشین بوق زدم رفتم 

 اهنگو زیاد کردم 
 اول رفتم دنبال دورنیکا 
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 بوق زدم 
 پرید تو ماشین

 دودی : سالم جیگر بزن بریم 
 سالم جیگر به تو بریم  -

 ویژژژژژژژ
 تند تند ویراژ می دادم رسیدم دم خونه آنید خودش پایین بود سوار شد 

 آنید : سالم بکس 
 به تو  منو دوری : سالم بکس

 خخخخ 
 انید : گازشو بگیر بربم سفاتی 

 بود  7:30بود قرارمون ساعته  7:45ساعت : 
...... 

 اد 
 دلینا 

 اوخ اوخ 
 گازشو گرفتم 

 متر جلووتر ماشین بچه ها پارک بود  100رسیدیم به دانشگاه حدود 
 خودشونم وایساده بودن 

 می کردم  میخواستم ترمز بگیرم جواب نمی داد سرعت زیاد بود چپ
 برا همین ترمز دستی رو کشیدم قیژژژژ ماشین ایستاد 

 دخترا همه دست 
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 پسرا سوت میزدن خخخ 
 بعله پس چی 

 ماشینو یه جا نگه داشتم 
 درو باز کردم 

 یه پامو گذاشتم پایین بلند شدم یه پای دیگم داخل ماشین بود 
 دستمو گذاشتم رو شیشه جلو 

 ��️✌?چون ماشینم فور کروک بود
 عینکو خیلی باحال دادم باال 

 شرمنده همگی -
 رئیس دانشگاه ایزدی :ایراد نداره دخترم 

 اقایون خانما راه بیوفت 
 اولین ماشین ماشینه رئیس دانشگاه بود 

 دومی ماشین ما 
 اهنگو زیاد کردم 

 راهو تا چالوس بلد بودم 
 گاز دادم سبقت گرفتم 

 د برو که رفتیم 
 همه ساکت بودیم فقط اهنگ سکوتو میشکست 

 مثال مام باکالسیم
 انید یکی از نایلنا رو باز کن خوراکیا رو بخوریم  -
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 انیدم در اورد 
 یکی خودش میگرفت دو تا به ما میداد

 شروع کردیم به خوردن 
 گوشیم زنگ خورد گوشی رو برداشتم 

 بله  -
 بریم رستوران ایزدی: دخترم اول جاده شمال وایسا میخوایم 

 باشه چشم  -
 ایزدی : خدانگهدار 

 خداحافظ  -
 قطع کردم زدم کنار چون اول جاده بودم 
 صندلی رو خم کردم گرفتم دراز کشیدم 

 ��?آنید : سقف پایین کرم میزدیم افتاب میگرفتیم 
 خخخ خر شدی -

 ��?دوری : دلی خل چل بزار برسیم بعد ابرومونو به حراج بزار 
 انید زد زیر خنده غش غش میخندید 

 دوری یادت باشه برات دخیل ببندم  -
 انید : بی ادب 

 دوری :خخخ ول کنید باو اومدن 
 پیاده شدیم 

 اونا هم پیاده شدن 
 یهو چشمم خورد به هلنو میترا 
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 هلن میترااااا -
 اونام با تعجب نگامون میکردن 

 هلن :شما اینجا چیکار می کنید ؟ 
 نم خانما ما تو این دانشگاه درس میخونیما آنید : خا

 میترا : خخخ ما که نمی دونستیم به عنوان همراه اومدیم 
 دوری: ای جوونم پس به عنوان همراه اومدید حاال همراه کی 

 هلن :شهال 
 من :

 انید :

 دودی:

 شهال :

 زهرمار شما آشنایه این شفته این  -
 میترا : اره باو 

 شهال پرید اومد
 : اوا شما کجا اینجا کجا شهال 

 جز زده اینا دوستامن  -
 شهال : خخخ 

 دوری : پس چرا مهمونی نیومدی 
 شهال : شه خاله سره دیمه ) جوون زبون مازندرانی ترجمه :خونه خالم بودم ( 

 هلن :باز این محلی حرف زد 
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 شهال : من چیکار کنم تو نفهمی خخخ 
 هلن : بیشعور 

 دعوا نیوفتین بریم غذا بخوریم تموم شد  -
 یهو دیدم  بچه ها مثل قعطی زدهااا دوویدن تو رستوران 

 فقط منو انید موندیم 
 انید : باز خوب شد اینجا خلوته 

 اره واال  -
 رفتیم داخل غذا رو خوردیم 

 دوباره حرکت کردیم 
 بود که رسیدیم  4ساعت حدورا 

 ه هلو بود پیاده شدیم جوون ویال نبود ک
 باحال بزرگ اقای ایزدی دروباز کرد 

 یکی یکی رفتیم تو حیاط 
 دقیقا همین قدر                            توپ بود آبشار مصنوعی داشت این هوا

 زمین والیبال داشت زمین بسکتبال داشت 
 جوون اینجا واس کیه ؟  -

 آنید : واسه ایزدی 
 عجب ویالی توپیه  -

 دوری : اوهوم 
 شهریاد 
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 ️✌دخترا رو تعقیب کردیم اینجا شماله چالوس 
 قرار شد به عنوان مامور گشت بریم بگیریمشون 

 مرشاد مخالف بود اما رئیس تهدیدش کرد 
 دم در ویال شون منتظر یه فرصت خوبیم 

 باالخره بیرون اومدن 
 اما اکیپی 

 پیاده راه افتاده بودن 
.. 
 .... 
 اد  

 شهریار 
 ماشینو روشن کردم 

 میالد : اینا که اکیپی دارن میرن 
 وایسا شاید موقعیت پیش بیاد  -

 میالد :مرشاد چرا هیچی نمی گی 
 مرشاد : چی بگم هر غلطی دلتون میخواد بکنید 

 حاال چته پاچه میگیری  -
 مرشاد : شهریار سربه سرم نزار دارم سگ میشما 

 دیگه هیچی نگفتم 
 رفتم جلو تر 
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 بود  7ساعت نزدیکای 
 باالخره این سه نفر از اکیپشون جدا شدن 

 درونیکا 
 یه خیلیاب بازی کردیم 

 پشت ویال سگ ایزدی بسته بود نرفتیم 
 قرار شد سگو برداره بریم 

 خیلی حال داد خیلی 
 انید پیشنهاد داد بریم 

 جلو والیبال بازی کنیم 
 به بچه ها گفتیم گفتن میخوان دوش بگیرن 

 هم گفتیم بعدا میایم ما
 رفتیم توپ گرفتیم شروع کردیم به بازی کردن 

 ساعت بازی کردیم  1حدود
 بربکس بریم تو اب خستگیمون در بره  -

 دلی : بریم 
 پریدیم تو اب اونجا جوری بود که دورش پر چراغ بور ولی خلوت 

 خوب پس ایراد نداشت شنا کنیم 
 اب بازی میکردیم جیغ میکشیدیم خیلی حال داد 

 اینجا هم نیم ساعت موندیم اومدیم بیرون 
 دریا جوری بود که باید از خیابونش در میومدی میرسیدی به ویال 
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شت ب*غ*ل  شین گ سمت ویال که یهو یه ما شتیم میرفتیم  ست دا توپ به د
 پامون ترمر زد تعجب کردیم 

 به مامورایی که از ماشین پیاده شدن کردیم یه نگاه به هم بعدم یه نگاه 
 قیافه ی یکیشون افتضاح برام اشنا بور

 بیشتر دماغش خخخ 
 اولی : خانما این چه وضع لباس پوشیدنه 

 دلینا : ببخشید ؟؟؟
 اولی ) مرشاد (: این چه لباسیه بعد با اخم غلیظی اضافه کرد بیکینی پوشیدین 

 از گستاخیش به حیرت در اومدیم 
 اا مرتیکه وا
سبیده  - سالمیه فقط چون تو اب بودیم چ شش کامال ا شید ااا اوال این پو ببخ

 بهتره هر چیزی رو به بیکینی تشبیه نکنید 
 بیکینی رو با غیض گفتم 

 دومی)میالد(: بیاید تو ماشینباید بریم ستاد
 آنید با پوزخند مسخره ای گفت : نه باو راس میگی اول کارتتو نشون بده بینم 

 دومیم )میالد( پوزخند زدو گفت : در حدی نمیبینمت که کارتمو نشونت بدم 
 هه بگو نداری مامور قالبی  -

 رنگشون عوض شد 
 فهمیدیم یه چیز اینجا اشتباهه

 سریع شروع کردیم به دوییدن اما اونا 
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 به نیتمون پی بردن سریع گرفتنمون 
 شروع کردیم به جیغ کشیدن 
 دستشو گداشت جلوی دهنم 

 گاز گرفتن 
 دم گوشم گفت : سگ 

 هفت جد ابادته  -
 زد تو دهنم 

 اون دوتام داشتن انیدو دلی رو میبردن .
 ول نمی کرد اه 

 ولم کن هوی  -
 دیدم ول نمی کنه 

 وایسادم تو چشاش نگاه کردم تو جشمام نگاه کرد تو نگاه هم غرق شدیم 
مدم فرار کنم که دستتتشتتو شتتل کرد که یهو با ناخونام کشتتیدم به صتتورتش او

 (��?موهامو گرفت ) ناموسا فکر کردی صحنه اونجوریه 
 جیغ کشیدم ول نمی کرد 

 با هزار بدبختی سوار اون ماشین بزرگ ون کردنمون 
 گریه نمی کردیم پرو تر از این حرفا بودیم 

 خخخ 
 منو تو این موقعیتم خندم میگیره 

 خالصه رسیدیم به یه جای ستاد مانند 
 بردنمون پایین  کشون کشون
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 در اون خونه ستاد مانند باز کردن پرتمون کردن داخل 
 اولین ضربه رو به انید زدن 

 ) شهریار ( سومی شروع کرد به زدنش 
 )میالد (دومیه اومد سمت من کوبید زیر دلم 

 تنها کسی که کم تر کتک میزد اولی ) مرشاد ( بود
شت سمتش با اینکه دا سرمو بردم  شید  سمانید جیغ ک  م کتک میخوردم اما حوا

 ��?بود با لگد زد تو دهن انید 
 ولش کن ولش کن  -

 دومیه ) میالد (بدتر زدم انقدر زد که از هوش رفتم 
 دلینا 

 با درد چشامو باز کردم
 اینجا کجاس.. 

 همه چی یادم اومد 
 لعنتی 

 با هزار بدبختی درد خودمو بلند کردم 
 چشمم به آنید دوری خورد که بی حال افتاده بودن 

نداختم  تاده بود تلو تلو خوران خودمو ا پاره اف مانتو هامون  ستترم گیج میرفت 
 کنارشون 

 هیچ کس جز ما اونجا نبود .
 آنید دورنیکا  -
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 با دستم بهشون ضربه زدم باالخره دوری یه ناله کرد 
 دوری دورنیکا بلند شو  -

 ند کنه سعی کرد خودشو بل
 دورنیکا : آی آخ دلی ...حالت خو...به ؟ 

 اره بیا آنید..و بهشون بیاریم حال..ش بده  -
چون حالم بهتر از این دوتا بود بلند شتتدم با ستترگیجه رفتم یکم اب پیدا کردم 

 اوردم 
 ریختم رو صورت آنید 

 با شک بلند شد 
 بلند شدنش همانا 

 جیغ کشیدنش همان 
 انید یهو گفت : شناختم شناختمشون 

 کی ... رو ... حالت خوبه ؟  -
سرای مهمونی بودن اونا که .....با برادر ..   شون اونا همون پ شناختم آنید : اره 

 هن دعوا .. افتادن 
 بهت زده نگاهش کردیم 

 یع...نی 
 یعنی همه نقشه بود 

 نقشششششه 
..... 

 راوی ) نویسنده ( 
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 فرد شروع کردم 9 در دومین رمانم با
 فرد اصلی داستان هستن  6

 فصل تبدیل شد  2داستانی که به دالیلی به 
  1این رمان مسیری از جنس شب 

 جلو دوم به زودی به اشتراک گذاشته میشه 

 هر پایانی شروع دوباره به همراه دارد��
 هر تشابه اسمی مکانی شخصیتی یا ... تصادفی بوده تبلیغی در کار نیس 

 (Flhl   Rوروجک )Đô ķhîنویسنده :

 بابت نوشتن این رمان زیبا رهابا تشکر از 


