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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
 ارد.کشورمان برد 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 تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیلگرام سات کانال

 چنده ؟ ییلویعشق ک
 رها

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است



 

 چنده ؟ ییلویعشق ک
 

 رها

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 چنده ؟ ییلویعشق ک    
 
 
 
 
 

 
 

 



 5 چنده ؟ ییلویعشق ک

 چنده ؟ ییلویعشق ک
 یباسمه تعال

 
 اپاما

 من:دخترا اماده اید 
 دخترا : بللللللللله 

همه ی بچه ها با ماشییین خودشییون دارن میان بریش پیشییه رها نون چون تا ه 
وارد بیمارستان شد خوب ای وای حواسش پرت شد ما دخترا عادت داریش توی 

 خیابون با هش کورس بزاریش 
حاال هش همین طور .با م پلیسا چون خودمون این کاره ایش می ریش حال گیری  

 حاال بگو چیکار می کنیش
تا ماشین با کالس می ریش ماشین پلیسو دور می کنیش بعد اینه هاشو می چهار 

 شکونیش الفرار
سیدیش این نا چه خبره انگار قوم مغول ها حمله کردن  سر  5وای باالخره ر تا پ

رها رو دور کردن رها رو ا کردم دید داریش میریش سمتش یک نفس عمیق کشید 
 و رو به من گفت 

 دارو شکر روانی شدم رها: وای آپاما اومدی خ
 من : چی شده مگه 

شاره به  سالش ا  این اتاق ا شریفی رو  رها: بابا این اقایون اومدن میگن یا اقای 
 ریفیش اقای 》اتاق عمل بیرون میارین بیرون یا ننا ه شما میره پیش این اقا 

  《 دارن دوسش خیلی پسرا که سامیاره پدر
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 ی کنن؟هیال: وا یعنی چی ؟ برا چی اینجوری م
 رها: من چه میدونش 

 سامیار : هوی خانوم درست حرف بزنا
من: هوی تو کالت اقاهه فکر کردی اومدی چاله میدون  اتا انداختی پس کلت 

 هوار می کشی 
 فرسام : بیا گل بود به سبزه نیز ارسته شد ) بچه ها فکر کنش درست گفتش ( 

 هیال : اونوقت یعنی چی؟
 فرسام : یعنی شما خفه 

یال: نفهمیدم چی گفتی ؟تو به من توهین کردی ؟ تو خیلی غلط کردی خیلی ه
 بیجا کردی فکر کردی کی هستی که با من اینطوری حرف می  نی 

صال  شماش  ل  د ا ستاخی تمام توی چ سام اروم اروم نلو اومد هیال با گ فر
 حاضر نبود کش بیاره 

  د  یکدفعه تق       چی بود؟ ای سیلی که فرسام به هیال
 هیال ا  شدت عصبانیت می لر ید 

 منو  تیسا عصبانی اومدیش نلو 
ستین بیبر خیلی خودتا  ستی برد پیت یا نا سا: هوی اقاهه فکر کردی کی ه تی
دسییته باال گرفتی تو هیچی نیسییتی حاال هش راه بیوفت بریش کالنتری برا چی 

  دیش مگه ا ار داری هان؟؟؟؟؟؟
 شروین : برای چی بیایش کالنتری تو کی هستی که به ما دستور می دی 
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خوب حاال داستان نالب شد سه تا سرگرد هیال من تیسا  کارتامونو در اوردیش 
چشش پسرا شد قد ماهیتابه هیال که ا  شک در اومد ا  این فرصت استفاده کرد 

یلیه سییه تا سیی قبل ا  اینکه کسییی نلوشییو بگیره  رفت نلو فرسییام  تق تق تق
ضاع خطری بود همه توی  سام  د اوه اوه او شق  تو دهنی بود که به فر محکش و 

 شک کار هیال بودیش 
سمت در  سرا رو به  سا اومد نلو پ شید کنار تی سریع اومد نلو هیال رو ک رها 

 خرونی راهنمایی کرد و گفت: بفرمایید کالنتری
 شهریار اومد نلو گفت : حتما  باش تا بیایش 

 سا چنان دادی  د که بیمارستان به لر ه در اومد تیسا : خفه شو   بییییییییرون تی
پسییرا اومدن بیرون دخترا رو به پسییرا هر کدوم بیاین تو ماشییینه یکی ا  ما همه 

 پسرا رفتن نشستن 
 فرسام 

وای که چقدر عصییبانی شییدم دختر به این گسییتاخی تو عمرم ندیدم  عجب 
 اه اه   وری داشت دهنش پر خون شد

همه رفتن سوار شدن  فقط ماشینه هیال خالی بود وای نه عجب گرفتاری شدیش 
 امرو  ، اصال خر ما ا  کره گی دم نداشت 

 آپاما
این رها با پسییرا چی کار کرد اوف یه سییر باید به تیمارسییتان بزنن همه ا  دم 

 روانی ایشش این پسره نچسب با  اومد 
 سامیار 
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ن قدر خوشییکل نا چ به ای یه وایسیییا االن به  ما چرا اینجور پا د ولی این دختره ا
 درستش می کنش 

 چنان دادی  دم که چسبید به سقف 
 من : دهه چه معنی می ده دختر به پسر سیلی بزنه هااااااا! 

ای وای مثل اینکه  یاده روی کردم این دختر به چشییش ترحش منا نگاه می کنه 
 حتمی فکر کرده من روانی ، سادیسمی چیزیش 

 آپاما 
اگه دو دقیقه پیش به سییالش بودن این پسییر ایمان داشییتش  االن حرفمو پس می 

 سر من داد می کشه  -گیرم 
من: هوی چته چرا رم می کنی مثل اینکه شما همتون ا  دم دیوانه اید چه خبرته 

 مگه چاله میدونه ) اینارو با ای بلند گفتش (
 سامیار : تو چته چرا داد می کشی کر شدم 

 : اول تو شروع کردی من
 سامیار  یر لب  مزمه کرد : خفه بابا 

 من: چچچچچچچچچی؟
 سامیار : همون که شنیدی 

 من: خفه بابا 
 سامیار :چچچچچچچچچی ؟

 من : همون که شنفتی 
 سامیار : چرا حرف منو تکرار می کنی 
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 من : یا ساکت می شی یا به غلط کردن می ندا مت 
 سامیار 

صورتمو به هش میریزه پس خفه  سیونه  به این دختره اعتمادی نیس می  نه دکورا
 می شش 
 رادوین 

شد نگفتش چیکارم هه هه هه االن می فهمن با کی طرفن ولی خدایی به  خوب 
سنشون نمی خوره سرگرد با شن راستی این دختره چی کارس  خیلی ارومه کال 

 رو سایلنته 
 ل بپرسش من : ببخشید می تونش یه سوا

 پالیز : بله بفرمایید 
 من :شغلتون چیه ؟ 

 پالیز : مهندس عمران 
 من :چه عالی 

 پالیز : شغل شما چیه ؟ 
 ) خاک تو سرم لو دادم ( من : پلیسش

 پالیز : چه عالی
 )وایی این دختره هیچ عکس العملی انجام نداد چه خنگه (

 پالیز 
اس دادم به آپاما  . سییریع باالخره به نیت شییومش پی بردم سییریع هه هه هه

 نواب داد 
 اپاما: نان تو  نوشتش نان خودتووایسا یه لحظه 
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 من : ببخشید میشه یه چیز بگش 
 رادوین : بفرمایید 

پالیز : توی چه کالنتری کار می کنین برای کار اداری می خوام بپرسییش ا  این 
 دخترا که ابی گرم نمی شه

 ادامه  قسمت اول  
  14 رادوین :کالنتری

 من : اوهوم فقط شما پلیسید 
 رادوین : نه فرسامش هس 

 من : فرسام کیه ؟
سرش در  شو  ستتون هش تالفی ستتون البته دو رادوین: همون که  د  یر گوش دو

 اورد 
 من: حتما می خواستی ا ش تشکرم بکنه!

سریع اس دادم به آپاما  اون هش تا فهمید به ما گفت مسیرو عوض کنیش پسرارو 
 یه کالنتری دیگه ببریش ما هش همه چهار پایه قبول کردیش 

 رها
خوب خدا رو شکر همه رفتن دست آپاما درد نکنه فقط نمی دونش این پسره کنه 

 چرا نرفت  اوفففففف
 ولی خدا رو شکر این مرده خوب شد وگرنه همین نا منو حلق اویز می کردن 

 شروین
 وای این دختره خیلی باحاله 
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 من : ببخشید یه لحظه 
 رها:  بفرمایید 

 من: خانش ...
 رها : راهسان 

 من: خانش راهسان چیزه چیزه 
 وای عجب غلطی کردم حاال چی بلغور کنش بگش اهاااااا

نو داشته باشش البته سو تفاهش نشه برای اقای شریفی بزرگ ) من : میشه شمارتو
 پدر سامیار(

 می خوام 
 09رها: اها بله اشکالی نداره یادداشت کنید .........

 من: ممنون 
 رها : خواهش 

 شهریار 
 خیلی دختر بی ادبیه پرو احمق گاو 

می  تبه من می گه روانی ، اصال وایسا به وکیل مملکت تو هین می کنی حالی
 کنش 
 تیسا 

ستان حرف  د نه اینجا کال خنثی این  صال نه تو بیمار سره الله ا وای فکر کنش پ
پسییره الکترون پروتونش برابره فکر کنش شییایدم یه مشییکل حاد داره شییاید ادم 

 وای با  تو هش  دم ولش کن بابا وای بچه ها رفتن  -فضاییه 
 بون می رفتیش فکر کنش فک پسرا افتاد رو  مین با سرعت تو خیا
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 اپاما 
 وقتی کورس  گذاشتیش این پسره چنان چسبید به سقف که نگو 

 سامیار : یا ابوالفضل یا حسین یا ند سادات  مرگو دارم به چشمام می بینش 
من: خدا شفا بده حالت خیلی بده نه ؟ یادت باشه سر راه یه تیمارستان داره تو 

دوسییت داره به  ودی ای تو رو هش رو برسییونش آخیه خیلی بده نه ؟ نترس خدا 
 می شنوه 

 سامیار : حرف دهنتا بفهما تا نزدم داغونت نکردم
 من: نه بابا نگو ترسیدم وای مامانش اینا

 سامیار : بزن کنار بینش ) با داد(
من: چسسسسسسب  منتظر بودم نناب عالی دستور بدی برو بابا حال ندارم 

 کوری دارم کورس می ذارم با بچه ها 
 نمی  نی نه؟  -سامیار: گفتش بزن کنار 

 من: نننننننننننننننه
 سامیار : خودت خواستی 

 ) فرمونو چرا گرفت دیوانه نننه ( آخ
 سامیار 

 خاک تو سرم این چه کاری بود من کردم گاو گذاشتش تو نیبش 
آپاما : آی تو روحت اسییسییسییب  خیلی خری این چه کاری بود کردی وای 

 ررماشین نا نینش خررر
 ) وای ماشین دختره رفت تو گاردریل خاک تو  گورم شد  (
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 هیال 
سرم  سر آپاما داره خون میاد   این پ سریع  دم کنار دیدم ا   شد یهو     وای چی 

 سرو مور گنده وایساده هیچیشش نشد وا چرا به آپاما کمک نمی کنه
م چی شد ودپیاده شدم رفتش سراغ آپاما    تیسا پالیز هش اومدن خیلی عصبانی ب

 نمی دونش 
 رفتش پیش تیسا من : اوا  تیسا چی شد؟ 

تیسییا : هیچی این پسییره گاو  به آپاما گفت نگه دار اونش نگه نداشییت پسییره 
 عصبانی شد فرمونو چرخوند خردن به گاردریل اوف 

یه دفعه دیدم آپاما ا  حال رفت  خدا مرگش بده چی شیید یهو    سییریع رفتش  یر 
 دیمش بیمارستان ب*غ*لشو گرفتش بر

 رها
) اوا اینا چرا برگشتن خاک تو گورم آپاما چرا اینجوریه سریع بچه های بخشو ا 
 دم آپاما رو بردن اوژانس  دکتر بعد ا  اینکه ا  سرش عکس گرفت گفت سرش 

 آسیب ندی ندیده اما همین باعث ترک برداشتن سرش شد 
 اصال() حاال سرم مگه ترک بر می داره من چه میدونش 

 سامیار : ببخشید خانش راهسان حال این دختره چطوره 
 من : دختره کیه این دختره اسش داره اسمشش خانش آپاما سولتیه 

 سامیار 
 آپاما .آپاما .آپاما  آخی چه اسش قشنگی 

 من : چیزه خانش سولتی خوبن؟ 
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رها: نه خیر سییرش ترک برداشییته حاال اینا رو ولش کن پدرش اگه بفهمه می  
 کشتتون 

 من : وا برا چی ؟
رها: روی تک دخترش حسییاسییه خیییلی دفعه پیش یه پسییره باعث شیید آپاما 
سره  شین البته پ سره بره  یر ما شکنه پدر اپاما کاری کرد پ ستش ب صادف کنه د ت
فقط د  تا دسییتاش شییکسییت اونش به خاطر این بود که آپاما ا  پدرش خواهش 

 کرد ا  پسره بگذره 
 (?حلق اویز می کنه) وای االن منو 

 (?)اصال به من چه تقصیر دخترش بود
 آپاما 

وای یعنی یه مونود تا چه حد می تونه نفرا انگیز باشییه  اه اه پسییره چندش گاو 
 گوساله 

یکدفعه دیدم این پسره مثل گاو سرشو انداخته پایین داره میاد تو اتاق منو داری 
 چنان عصبانی شدم که 

 طویلس سرتا گذاشتی پایین اومدی تو  داد  دم : هوی مگه اینجا
شه نعبه خورد  سمتش که گو ستش بود چنان پرت کردم  شیرینی دم د یه نعبه 
توی تخش چشمش حاال من توی اون هیری ویری چنان خندم گرفت که داشتش 

 نان به نان به افرین تسلیش می کردم
 سامیار 
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ش ن نوری داشتمن :ای دختر دستت بشکنه الهی . الهی سیاه بخت بشی  همی
ندا ه  به ا با  )  با دهن  با دکتر بخش  مثل پیر  نا غرغر می کردم که دیدم آپاما 
غار علیر ( چشییش های ا  حدقه در اومده ) قده ماهیتابه ( داره منا نگاه نی کنن 

 منش هووول 
 من: چیزه چیزه میگش دکتر حال این خانوم چطوره ؟ 

ایشییون حالشییون خوبه مرخصییند  دکتر که خندش گرفته بود رو به من گفت :
 فقط باید بیشتر مراقب باشید

 قسمت  
سمتش که  ستمال کاغذی گرفت پرت کرد  دکتر که رفت بیرون آپاما یک نعبه د

 سریع نا خالی دادم 
 رادوین 

 رفتش تو ماشین برا خودم اهنگ  دم ) اهنگ پا ل باند (
 دریا . دریا 

ات دلش می خواسیییت دلتا بخواد  قدم  دم تو خاطرهات ، یادم اومد تموم حرف
 یادم اومد تموم حرفات 

 دم غروبه ها  تنگ دلش با خودمش می ننگه دلش  تویی حس قشنگ دلش  
 دریا دریا اشکه تو ساحل نگاهش بعد تو  هنو  تو اشتباهش  

 چیه گ*ن*ا*هش 
 ساحل ساحل ......

تش مو هش بسیی) حاال یکی بیاد منو بگیره چنان رفتش تو حس که نگو  حاال چشییا
 یواشکی سر گردنی هش قر می دم که یکدفعه دیدم  یکی می  نه به شیشه 
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شه  این دختره داره   شمما با  کردم که دیدم ای وای ا  این بد تر نمی  سریع چ
شه را دادم پایین گفتش :  شی شش های ا  حدقه در اومده به من نگاه می کنه  با چ

 چیه ؟ یک ساعته به چی  ل  دی ؟
 پالیز (: رو  که نیس به سنگ پا قزوین می گی برو من نات هستش  دختره )

 من : چی ؟ 
 دختره ) پالیز (:  می خواستی  بشنوی  

 من: خوب حاال چیکار داری که وقت گرانبهای منا گرفتی 
 دختره  یر لب :  رشک 

 من : شنیدم چی گفتیا 
 دختره : گفتش که بشنوی 

 من : کارتو بگو 
 دختره : بلند شو بیا پایین بریش کالنتری 

 من : من واسه چی بیام 
 دختره : واسه دکوراسیون من نمی دونش باید بیای بدو سریع 

سامیار رفت پذیرش رفتش  ستان  که دیدم داداش  شدم  رفتش تو بیمار اوف  پیاده 
 پیشش

 من:داداش چی شد؟
 سامی:هیچی داره مرخص میشه 

 من :اینا هش ول بکن نیستنا هی میگن باید بریش کالنتری 
 سامی: یعنی چی نخیر ال م نیس
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 تیسا 
دیدم پسییرا چشییش مارو دور دیدن دارن با هش پچ پچ می کنن یکش رفتش نلوتر 
سریع به بچه ها  دیدم ای وای می خوان دو در کنن برن هه هه هه کور خوندین 

باید بیان مخصییوصییا با این کارشییون هیچی  اطالع دادم  اوناهش گفتش راه نداره
دیگه همه حاضر شدیش بریش آپاما هش مرخص شد همه حاضر اماده وایسادیش 
شکی رفتیش  شکی می رن ما هش یوا سرا بیان که دیدیش   ای دله غافل دارن یوا پ
دم در وقتی اومدیش بیرون منتظر شدیش ، دیدیش دارن میان همین که ا  در خارج 

 رفتیش نلو  شد  منو هیال
 هیال :به به پارسال دوس امسال اشنا نایی تشریف می برین اونش دسته نمعی 

 فرسام :اوال به شما مربوط نیس خانوم کوچولوا باید به شما حساب پس بدیش 
من: بایدم  حساب پس بدید  دین خواهرمو) همه شون مثل خواهر همو دوس 

 دارن ( ناکار کردین طلبکار هش هستید 
شما  شهریار ست میگی ؟ برو بابا حال  نداریش به ما چه خواهر  : تو رو خدا را

 این نوری شد 
شهریار گفت : یک قرون بده اش به  شیش  ل  د به  سبز وح شای  رها با اون چ

 همین خیال باش حتتتتتتتتمی با می ذاریش شما به راحتی برید 
 رادوین : مثال کی می خواد نلوی ما رو بگیره 

 اون موقع رو ه سکوت گرفته بود گفت :ما دخترا اپاما که تا 
 سامیار : آخی می ترسش اوخ شی کوچولو 

تا ببینی چه koآپاما: اگه ما کوچیکیش تو خودتو بزرگ ندون   ?   بعدشییش برو 
 بالیی سرت میارم 
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 پسره ) سامیار( اولین قدمی که برداشت 
کارد می  دی خون  آپاما تمام ابمیوه ای که دسییتش بودا روش خالی کرد  یعنی

این پسییره در نمیومد  پسییره رفت نلو تا بزنه  یر گوشییش که اپاما عصییبانی 
شو پیچوند  همه ی  ست سره فرو کرد د شت  ارنج پ شو تو پ شو گرفت ناخون ست د

 پسرا متعجب شدن پسره) سامیار ( ا  شدت عصبانیت می لر ید 
 فرسام

میو می شناسش االن دخترو وای وای وای این دختره با بد عکسی در افتاد من سا
 ولی اینا چقدر  رنگنا ��?رو می کشه وااااای

 اپاما
 من:گفتش حق نداری بری یعنی حق نداری 

 بعله پس چی ( )من ای نظامیش فریاد  دم
یکدفعه سییامیار داد  د : تو چه غلطی کردی بعدم   با یک حرکت دسییتشییو ا  

 دستش در اورد 
فت به من گ هدید واری رو  لت ت حا ید  به  تاک : ببین دختره احمق هیچکس )

 کرد(هیچکس حق نداره دست رو سامیار شریفی بلند کنه فهمیدی؟
ستی هیچی  سته باال گرفتی تو هیچی نی سر خودتو خیلی د من: اوهو ببین اق پ

 پس انقدر منش منش نکن تو نیش منش نیستی حاال تو فهمیدی؟
 حاال هش بهتره  ود تر راه بیوفتی تا بدتر نشد 

 (?امید وارم نهایت لذتو ا  رمان ببرین) 
 سامیار  
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دختره خر به چه حقی دسییت روی سییامیار شییریفی بلند کرد  بچه ها که دیدم 
 اوضاع خیطه راه افتادن بریش سمت کالنتری

 پالیز 
همه سییوار ماشییین شییدند منو این پسییره بی ادب ) رادوین ( هش سییوار بینوه 

تیش تا رسیییدیش به کالنتری مورد نظر خوشییکلش شییدیش ایندفعه اروم اروم میرف
رفتیش داخل همین که وارد شدیش سروان رنجبر رفت پیشه آپاما  و گفت : سالم 

 سرگرد سولتی کجایید شما؟ نمیدومید پدرتون ا  دستتون چقدر ناراحته 
 آپاما : باشه حاال کجا هستن پدرم ؟ 

 سروان : تو اتاق کارشون 
 ونید تا بیام آپاما رو به ما گفت : منتظر بم

 آپاما
شدم  پدرم گفت : کجایی؟ چرا  نگ می  رفتش تو دفتر کار پدرم همین که وارد 

  نش نواب نمی دی هاااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟
یکدفعه دیدم با سرعت داره میاد سمتش ) وای می خواد بزنتش چرا داره میاد نلو 

 واااااای نه(
نه بودم  نا یه کتکه نا که دیدم ای دل غافل تو اغوش پر محبت هیچی منتظر 

 چی شد؟ -پدرم غرق شدم 
 پدرم : آپاما دخترم سرت چی شده ؟ ببخشید گل بابا سرت داد  دم باشه ؟ 

 من : پدر میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم 
 پدرم :این چه حرفیه بیا ببینش چی میگی 
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 ن گفت :تمام مانرا رو برای پدرم تعریف کردم برگشیییت سییمت پنجره  به م
 خوب باشه بگو بیان  

 من: باشه 
سییریع رفتش پیش بچه ها گفتش بیان  همه سییالم کردن پدرم هش نوابشییونو داد 

 بعد رو به پسرا گفت : مشکل چیه؟ 
شتن اوردن اینجا  شد واال ما نمی دونیش اینا ما رو بردا سالم عرض  شهریار : 

 وکیل پایه یکببخشییید خودمو معرفی نکردم بنده شییهریار سییلطانی هسییتش 
 دادگستری 

تیسا که روبه روی شهریار نشسته بود  یر لب نوری که شهریار بشنوه گفت : 
 خودشیرین 

شو تو  شهریار اخما سا بدتر ا   سناک کرد که تی سا یک اخش تر شهریار رو به تی
 هش گره  د نوری که شهریار گرخید 

 شهریار 
 مرسی نذبه  بابا با ابهت کشتی منو چه اخمی هش می کنه ال مصب 

 اصال  این مرده کیه چقدر شبیه این دختره سولتیه 
 شروین

شون کردن بابا من کارو  ندگی دارم عجب  ساعته ما رو عالف خود وای چهار
 گرفتاری شدیش

سییرهنگ ) پدر آپاما( : خوب مثل اینکه شییما به این خانش ها توهین کردید 
 درسته؟
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 به به عجب ابهتی مثل این دختره سولتی می مونه
 سامیار: ببخشید ولی اینا یکی گفتن یکی هش شنفتن 

 آپاما: ببخشیدا ما که یکش دیر تر می اومدیش شما دوستمونو می کشتین
 فرسام : ببند بابا 

سییرهنگ : بللللللللللللللللللللله شییما به چه حقی توهین می کنی وقتی رفتی 
 اب خنک خوردی می فهمی یه مماس چقدر کره داره  ندون 

 فرسام : ببخشید )  یر لب(
 یکدفعه سرهنگ بلند شد گفت : اسماتو نو بگید 

 رادوین : واسه چی اخه 
 سرهنگ یه اخش غلیظ کرد و گفت : شما اسمتو بگو 

 سامیار : سامیار شریفی 
 رادوین :رادوین رادفر

 گاهشو گرفت سرهنگ یه نوری نگاش کرد بعد سریع ن
 شهریار : شهریار سلطانی 

 من: شروین سلطانی 
 فرسام : فرسام ناسمی 

سییرهنگ رفت دوتا پرونده اورد بررسییی کرد اوفف اخه االن وقت این کاراس 
 بعدم تو لپ تاپ نگاه کرد بعد یه نگاه به ما کرد  

 گفت: شما اقای رادفر و ناسمی به کالنتری ندید خوش اومدید 
 اشتیش نگاهش میکردیش چی میگه؟ همه با بهت د
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انتقالی گرفتید  17سرهنگ : شما همون پلیس های ویژه هستید که ا  کالنتری 
 به اینجا  امرو  قرار بود مالقاتتون کنش که این اتفاق افتاد 
 خوب خودمو معرفی می کنش من سرهنگ سولتی هستش 

 سامیار:  پس..
 ون که  دین سرشو شکوندین  سرهنگ : درسته من پدر خانوم سولتی هستش هم

 سامیار سر افکنده سرش انداخت پایینو حرفی نزد 
 وای وای چه حسن تصادفی خخخخخخ

 قسمت چهارم  
 رادوین 

وای وای بدبخت شدم ا  همون اول پروندم سیاه شد  اخ خدا ا  این بدتر نمی 
شاش نادو می کنه  سرمه ای کردم وای چ شش  شه آیا  یه نگاه به این دختره چ

 لعنتی چشش سرمه ای سریع روش طرفش کرد منا با نگاهش غافلگیر 
سریع رومو اونور کردم که شد داره منو با اخش نگاه می کنه  سه  دیدم همه  دیدم 
  ل  دن به من منش خجالتی سریع رو مو برگردوندم پایین نگاه کردم 
 یعنی ادم پنچری قطار بگیره ولی این طوری مچشو نگیرن خخخخ

 فرسام 
صش دلمو  یرو کرد نه نه نباید این  شمای خا خدا این دختره ) هیال ( با اون چ

مو نمع بهتره حواساتفاق بیوفته من نمی  ارم حسی شکل بگیره بینمون  ولش 
 کنش 
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شد یادش رفت برا چی اومدیش  ضوع پرت  سرهنگش ا  مو اقا هیچی دیگه این 
ست  سولتی د سرهنگ  شدم به  شدن برم منش بلند  خخخخ اخیش  همه بلند 

 دادم رفتش بیرون دیدم بچه ها هش اومدن بیرون یکش دور شدیش رفتش سمتشون 
ختره چشییش فیرو ه ایه تا ه فکر من : بچه ها بدبخت شییدیش این مرده پدر این د

 کنش اینا هش اینجا کار می کنن 
سییامیار : ما که هیچ اتفاقی برامون نیوفتاد اما پای تو رادوین گیره بعدم هر هر 

 خندید 
 ساعته مرض سرطان احمق بی شعور .... 24من : درد حناق 

 سامیار : بابا من غلط کردم ول کن سر ندت 
 آپاما 

ما  ماهش اومدیش بیرون ما  که چیزی نگفت ا پدرم  ها گفتش : خوب  به بچه  رو
 میریش اینا بمونن اینجا اونوقت یکش ادب میشن 

 ) پسرا سوار ماشین دخترا بودن برای همین ماشین نیوردن( 
 همه موافقت کردن

 شروین  
 من: دهه بچه ها اینا رو نگاه دارن میرن 

 ا  همه بچه ها مسیر نگامو دنبال کردن رسیدن به دختر
شییهریار : ای بابا یه کاری کنین اینا االن برن ما کدوم گوری بریش ما که مسیییر 

 کالنتری تا بیمارستانو بلد نیستیش 
 فرسام : وایسین االن درست می کنش 
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من : نه نه تو رو سییر ندت وایسییا ما با  حوصییله انیر انیر کشییی رو نداریش 
 وایسا خودم میرم 

 سان ) رها(سریع رفتش سراغ این دختره راه
 من : ببخشید 

 رها: هوم 
 من : میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم

 رها : بفرمایید 
 من: ببخشید ما ادرس بیمارستان و کالنتری بلد نیستیش میشه ادرسو بهش بدین

 رها: باش یاداشت کن خیابون........
 من : ممنون 

 رها : خواهش بای 
 من : بای                               

وا چه دختر بی ادبی یه تعارف نزد  ا ک هی ولی چقدر خانوم با وقاره اوف چه 
 چشایی ادم یاد اما ون می ندا ه 

نه  عد برا من صییح ندیدی ب ما ونو  هاتش آ یا گه تو تو رو خه یکی نیس بهش ب ا
 پردا ی می کنی

 رفتش پیش بچه ها دیدم دارن یه نوری نگام می کنن 
 ندیدین من : هااااااااااااا چیه ادم 

 شهریار: ادم دیدیش خر ندیدیش که االن همچین سعادتی نصیبمون شد 
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همه برادر دارن مام برادر داریش  من: قربون شما برم نظر لطفته خری ا  خودتونه
شونه آدرس براتون  شکر شما بده یه پولیش به من به نای ت واال خدا یه عقلی به 

 گرفتش آددددددددرررررس می فهمی یعنی چی؟ 
منش دیدم پرچش سییفید سییریع �😂�?ه بچه ها ا  خنده  مینو گا  می  دنهم

 گفتش 
من : خوب حاال به نای غش ضییعف کردن برین دنبال یه تاکسییی چیزی تا 
بریش پیش ماشییینامون تا ه انقدر بهتون خوش گذشییت پدر سییامی رو فراموش 

 کردیش 
 می ذاره سامیار : وای راست میگی بدویید االن برم مامان سر به تنش ن

سامی( حله  ضعیت عمو ) پدر  ستان دیدم و سی گرفتیش رفتیش بیمار سریع تاک
 حله

 قسمت  
 شروین

 رفتش پیش بچه ها گفتش : بچه ها من دیگه برم 
 شهریار : کجا به سالمتی تا ه می خواستیش بریش بیرون 

 من : ااا چه خوب چون خیلی داری اصرار می کنی باشه رو تو  مین نمیندا م 
 شهریار : رو  رو برم هی 

 من: اوا چیه مگه پسر به این گلی ماهی
 فرسام : بر منکرش لعنت

 من: بشمار 
 همه  دیش  یر خنده 
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 من: خوب برین دیگه وایسادین برا چی 
 سامیار :هیچی فقط هر کی با ماشین خودش میاد یا نه باهش بریش 

 ا ماشین خودش بیاد من: باهش رفتنو که با هش میریش اما به نظر من هرکس ب
 شهریار: اره بهتره 

 سامی: باشه
 ��?فرسام رادوین باهش میگن: ما هش که تابع نمع

سان رها  شماره اون دختره چی بود فامیلیش اها ره همه راه افتادیش بریش که یاد 
 رهسان 

 اخی چه اسش با حالی  رها  هه هه هه 
 اپاما 

نور خیلی نای قشیینگی بود همه ی بچه ها با هش نمع شییدیش رفتیمسیینگان 
رفتیش قسمت ننگلیش که االچیق داشت نشستیمو شروع کردیش به حرف  دن 

 �😋😋�?و لواشک پاستیل خوردن  وقلیون کشیدن
 رها: اه اه اینا چیه می کشین 

 هیال: اپاما بس کن اه اه بچه ها اونجا رو با م پسرا اوق
اشییینایی دارنا نه که ما همه برگشییتیش اوف با  اینا پیداشییون شیید ولی عجب م

 ماشینمون پیکان نوانانه

شتن پچ پچ می کردن حاال بگو  شدن ما رو  دیدن دا هیچی عاقا همین که پیاده 
شما رو ندیدیش حاال  من لز کجا دیدم د نه د ما رو مونو اونور کردیش که مثال ما 
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ان ربگو من ا  کجا دیدم ماشییینمون پیش االچیق پارک بود ا  اینش داشییتش براد
 گرامی رو نظاره می کردم

 فرسام  
 من : دهه با  اینا پیداشون شد رومو طرف بچه ها کردم دیدم  ل  دن به من 

 من:هان چیه؟ 
 شروین: حالت خوبه اول اونا اومدن اینجا 

 من: ااا واقعا خوب حاال
 شروین : خدا شفات بده پسر حالت خیلی بده در حد کمایی آخی

 ها نگاه دارن میرن من: برو گمشو اااا بچه 
 شهریار: با اینکه ما رو دیدن نه پچ پچ کردن نه شوکه شدن چه عجیب 
 سامیار:اره عجیبه فکر کنش ا  اول ما رو دیدن به روی خودشون نمیارن 

 من: این دختره اشغال عوضی هش هس روانی ..
 شهریار: د میگش بسه ول کن دیگه یکی گفتی یکی هش شنفتی 

 ا  ننه عروس من: بیا یک کلمه 
 هیال

 اه اه پسره نچسب سادیسمی نگاه کن چجوری داره به ما نگاه می کنه 
 من : بچه ها من میرم یه چیز بار این پسره کنش 

 پالیز : هیال تو که انقدر بی ادب نبودی 
 آپاما : خوب حق داره 

 رها
 من : بچه ها من برم سفارشامونو بیارم
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 تیسا : وایسا منش بیام 
 من:باش 

منا تیسییا رفتیش توی رسییتوران ننگلی که اون طرفا داش همین که وارد شییدیش 
 لباسش خیس اب شد 

بدون اینکه سییرمو باال کنش شییروع کردم به داد  دن من: احمق گاو اسییب بی 
 شعور مگه کوری اون چشش خدا برا این موقع ها بهت داده روانی 

ن اااااااااا این که همون ولت بهش  وارد کرد  220سییرمو بلند کردم انگاری برق 
 پسرس) شروین (

من:بینش تو کوری شلی پلی چیزی هسی تو واقعا نلوتو ندیدی پس حتما پیش 
 یه چشش پزشک برو

 شروین
سفارشارو گرفتش اومدم بیام بیرون که در با  شد همه ی سفارشا ریخت رو یه 

ست فوش حاال مگه ول می کرد  سرمو دختره تا اومدم حرف بزنش دختره منو ب
 بلند کردم دیدم ااا اینکه همون دختره رهسان ) رها( ست

تا چشییمش به من افتاد یه لحظه شییوکه شیید اما بعد به کارش ادامه داد سییری 
 دستمو اوردم باال گرفتش نلوی بینیش 

 من:تو رو خدا بسه چقدر نیغ نیغ می کنی دیدم ساکت شد 
یوان پر ابه همین که سییرمو سییرمو اوردم باال دیدم ای داد بیداد دسییتش دوتا ل 

 اوردم باال بال فاصله ریخت روی لباسو صورتش 
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من:اخه دخترنون این چه کاری بود که کردی من با این سروضع چجوری برم 
 بیرون 

با این سییروضییع چجوری برم بیرون  دختره ) رها(: ببینش تو فکر کردی من 
 هاااااان 

 شروین : خوب من عذر می خوام خوب شد 
 خوب نشد حاال هش بیا کنار می خوام رد شش  رها: نه

 من: بفرمایید با حرص 
 رها: وظیفت بود یه چشش غره هش رفت 

 منش هیچی نگفتش اصال نمی تونش نواب بدم بهش اوف 
 رها 

 خدا حاال من با این لباس چیکار کنش ای وای 
 یکدفعه : واقعا ببخشید 

 هنش من : هههههههههههن ترسیدم دستمو گذاشتش نلو د
 برگشتش دیدم این پسرس) شروین( 

 من : چیه چرا مثل نن بو داده ظاهر می شی 
سته پول  سارتا یه د سه نبران خ سفش اینش وا سره : من واقعا متا تومنی گرفت  5پ

 نلوم منا داری سگ شدم شدید 
من: ا چه عالی اروم اروم رفتش نلو پوال رو گرفتش ا  دستش نلو چشماش پاره 

 صورتش کپ کرد کردم ریختش رو
 من: فکر کردی من لنگه یک قرون دو هزارتوهش

 سریع ا  کنارش رد شدم رفتش پیش بچه ها 
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 تیسا 
 دیدم رها داره میاد 

 من : رها کجایی ؟ چهارساعته دنبالتش 
 رها : بیا بریش برات تعریف می کنش 

 رفتیش سر میز بچه ها همه بلند شدن 
 گفتن : چی شد چرا این شکلی تو 

باورم نمی شییید همه ی پوال رو ریخت تو  رها مانرا رو تعریف کرد  همه ی 
 صورتش

 شهریار  
 دیدم شروین داره میادااااااا این چرا این شکلیه رفتش نلو 

 من : شروین شروین چی شد چرا این شکلی تو 
 شروین : یک لبخند تلخ  د گفت : هیچی 

 لبختند تلخش ا  پهنا تو پانکراسش 
 رفتش نلو با وی شروینو گرفتش گفتش : میگش چی شد 

شییروین دید دارم عصییبانی می شییش تموم مانرا رو برام گفت گپ کردم نمی 
 دونستش چی بگش

 شروین : بریش دیگه 
 من : باشه

 رفتیش پیش بچه ها اما هر چی گفتن چی شد دو در کردیش 
 فرسام  
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 ش بلند شدم به بچه ها گفتش میرم تو ننگل قدم بزن
 بچه ها یه باشه ای گفتن منش راه افتادم 

 داشتش قدم میزدم که ای نیغ شنیدم 
 هیال 

بلند شدم رو به بچه ها گفتش بچه ها من میرم قدم بزنش اونا هش قبول کردن باهش 
بلند شدیش رفتیش تو ننگل داشتش اروم اروم راه میرفتش که پاهام گیر کرد به ریشه 

 ش  مین شدم درخت ا   مین بیرون بود پخ
سمو تمیز کردم رو به بچه  سریع اومدن کمکش بلندم کردن لبا من : آخ   بچه ها 

 ها گفتش : بچه ها شما برید اینجا شیر اب داره دستامو تمیز کنش میام 
 آپاما : باشه  ودتر بیا 

سرمو تکون دادمو رفتش ..داشتش دستامو می شستش که سه تا پسر نوون هیکلی 
 ادن ....اومدن پشتش ایست

 پسر اولی : خانوم خوشکله یه نگاه به ما کن بد نمی شه 
 من : سکوت 

 دومی: سکوت عالمت رضایته دیگه 
 من : سکوت 

 ی: اومدم وایسا وایسا 
شتباه می  سی اینجا بود راهش ا شان شروع کردم به دویدن توی ننگل بد سریع 

 رفتش فقط داشتش می دوییدم که ..
 ا  پشت شالمو کشیدن انداختش رو  مین 
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شدم  شتش خفه می  شت رو دهن دا شو گذا ست سره د شروع کردم به نیغ  دن پ
 منش نکردم نامردی یه گا  محکش گرفتش که پسره نعره  د 

سریع ا  رو  مین بلند شدم باالخره باید نواب این همه سال ور ش کردنو می 
 گرفتش گارد گرفتش 

 ام کرد بعد گارد گرفت و شروع شد پسره اول با تعجب نگ
سر  شته بود تو نیبش یک ان  سره گود یال رو گذا یکی میزدم دوتا می خوردم پ

 خورد منش ا  این فرصت استفاده کردم وووووووووحاال 
 یکی  دم تو مالنش که با  مین یکی شد 

 همین لحظه
 همین لحظه ای یکی اومد و...پسری پخش  مین شد

نز فرسام بایدم پسره پخش  مین شه دوتا پلیس در مقابل بعله اون کسی نبود 
 این ادمای معمولی  رشک 

 پسر ی که دید اوضاع قمر در عقربه فلنگو بست  
پسییره ) فرسییام ( : دختره احمق اینجا چیکار می کنی ؟می دونی چقدر خطر 

 داره همین طوری سرتو گذاشتی پایین اومدی اینجا 
دستامو می شستش باید به تو هش نواب پس  من : خوب چیکار کنش من داشتش

 بدم 
شت اومد ننننننننه )  سام یه نگاه کوتاه بهش انداختو گفت : نه مثل ابنکه خو فر

 با داد( 
 من : با م به تو ربطی نداره 
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 من هیال نبودم اگه نلو این پسره کش بیارم
تشو سفرسام اومد نلو بزنتش که ایندفعه دیگه رو دست نمی خورم منش سریع د

 با کمر خورد  مین گرفتش بردم باالی سرش که تققق

رفتش باال سرش نشستش گفتش : ببین اق پسر هی هیچی بهت نمی گش پرو نشو 
اوال من نباید به تو نواب پس بدما  دن اون پسییره وظیفت بود ا یک بار دیگه 

 فقط یک بار دیگه بخوای دست رو من بلند کنی خونت پای خودته 
سییام کتفمو گرفت پرتش کرد اونور اما من  رنگ تر ا  اون بودم همون لحظه فر

 یه نیش پشتک  دم  که اسیب نبینش هش من هش فرسام بلند شدیش 
 فرسام : بایه مبار ه چطوری ؟ دیدم پسره رو  دی اما منو نمی تونی 

 یه نیشخند  دمو گفتش : نونه رو اخر پاییز می شمارند
 ووووو شروع شد .......

گ همو می  دیش حسیییابی به نفس نفس افتادیش اما یک لحظه هش ا  درحد مر
هش غافل نمی شدیش یک آن سنگ افتاد  یر پام منش افتادم رو  مین فرسام اومد 
یه چرخشییی بزنه که  یر پاهاشییو خالی کردم  که افتاد رفتش باال سییرش پامو 

 گذاشتش رو گلوش 
 من : بگو باختی 

 فرسام :عمرا 
 من : نمی گی نه 

 فرسام : نه 
 من : متاسفش باختی 

 محکش پریدم رو شکمش با پاهام 
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 فرسام : آخ
 اومدم پایین گفتش : اخیه درد داش اشکال نداره بزرگ شی یادت میره 

 فرسام : اشغال 
من : گذاشییتش سییر کوچه بعدشییش به من ربطی نداره تقصیییر خودت بود  بای 

 ��?بای
 فرسام 

ش عجب  وری داره ال مصب بلند شدم رفتش آخ خدا مردم مردشورتو ببرن کشتی
 سمت افتاب تا شاید یه نایی رو پیدا کنش اما هیچی به هیچی 

سییرمو برگردونش تا راهو عوض کنش که هیال رو غرق در خون دیدم خداا سییرم 
یدم اوفف  ظه وااای رفتش نلو  سییریع ب*غ*لش کردم دو یه لح فت  گیج ر

 زشک اونجا هیال رو برد تو درمانگاهشباالخره یه روستا پیدا کردم رفتش پیش پ
درمانش کرد بعد چند سییاعت اومد بیرون گفت : مشییکلش حل شیید خدارو 

 شکر  خمش عمیق نبود 
 من : چی؟؟؟؟ مگه چی شده بود 

 دکتر : چاقو خورده بود 
 واای نی میشنوم

اوففف معلوم بود روسییتاش مجهزه تقریبا همه نی داش رفتش نلو تر دیدم یه 
 گیتار میزنه رفتش پیشش پسره داره

 من :ببخشید میشه گیتارتونو چند دقیقه قرض بگیرم 
 پسره : باشه بفرمایید 
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 اوخی دلش برا گیتار خودم تنگ شد 
 شروع کردم به  دن 

 معذرت می خوام ا ت 
 تو رو اذیت کردم 

 ا  گ*ن*ا*هش بگذر من می خوام برگردم معذرت می خوام ا ت 
 که تو رو رنجوندم 

 ساسمو اشتباه فهموندم اگه اح
 همه دنیام تو 
 ار و هام تو 

 تو نفس هاتو 
 خاطرهاتو 
 رو  شباتو

 وقتی تنهام تو 
 همه حرفاتو

 اونی که می خوام تو ...
 دیدم پسره داره بد نگاه میکنه سریع اهنگو قطع کردم دادم بهش 

 ایش حاال انگار ارث باباشه خسیس
 فرسام  

 بلند شدم رفتش پیشه هیال نوچ نوچ نوچ ااا داره به هوش میاد 
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شدم وای هیچ وقت  سریع بلند  شامو با  کردم  شدید درد می کنه چ سرم  هیال
اون صحنه رو یادم نمی ره با م اون سه تا پسره بودن با اینکه  دمشون با م نون 

 داشتن اومدن منش  دن اخ سرم 
 من : آخ 

 رم پسره : چی شد ؟ قرص بیا
 اا این پسره اینجا چیکار می کنه ای خدا چه بدبختی هستش با  گیر این افتادم 

 پسره : چیه یک ساعته  ل  دی به من 
که تو رو تو دامن من  چه گ*ن*ا*هی کردم  خدا  مدر درگاه  من :دارم میبین

 انداخت 
 پسره ) فرسام (: بیا .حاال بیا خوبی کن اصال انقدر باش که بمیری 

 یه چشش غره توپ بهش رفتش که گرخید 
 من : االن ما کجاییش 

 پسره ) فرسام ( : نمی دونش 
 من : خو برو بپرس دیگه ببین باید چه غلطی بکنیش 

 پسره : نوکر بابات غالم سیاه 
 من : در اینکه تو نوکر بابامی شکی نیس پس بهتره  ود تر بری 

 دتو معرفی کن پسره : اوف عجب گرفتاری شدیش باشه حاال خو
 راست میگه ها نمی شه که دختره پسره همو ا کنیش 

 من :  هیال دارابی 
 پسره : فرسام ناسمی
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 من : اوهوم خوب برو دیگه 
 فرسام یه پشت چشش نا ک کردو رفت 

 آپاما
 اخ من ا  دست این دختره خر چیکار کنش کجا رفتی تو دختر 

 من : رها ندیدی کدوم سمت رفت 
 رها: نه 

 اوف عجبا 
 من : بیاین همین اطرافو بگردیش 

 بچه ها : باش 
ساده  سط ننگل وای سرگردون و سرا رو دیدیش  شت  دن بودیش که پ در حال گ

 بودن 
 شروین : دیدم دخترا هاج واج توی ننگل وایسادن 
 من : بچه ها یه لحظه وایسین رفتش نلو پیشه دخترا 

 من :  خانوم رهسان 
 یید رهسان ) رها( : بفرما

 من : یه لحظه 
 رهسان : بله بفرمایید .

 من : ببخشید شما فرسامو ندیدین همون ...
 رهسان : بله بله فهمیدم کی رو گفتین نه ندیدم شما هیال رو ندیدین 

 من : نه مگه اونش گش شده 
 رهسان : بله با انا تون 
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دختره  من : پس شییما هش بیاید باهش دنبال اونا بگردیش اخه خطرناکه چهارتا
 تنها..

 رها مرید وسط حرفش ندی گفت : بببببببببببله ؟؟؟؟
 من : نه منظورم چیزه چی میگن اهان باهش بریش که سریع تر پیداشون کنیش 

 رها: وایسین به بچه ها بگش 
بعد چند دقیقه دیدم نیومد رفتش موضییوع به بچه ها گفتش بماند که چقدر غر 

  دن 
 رهسان : ببخشید 

 ید من : بفرمای
 رهسان : ایراد نداره ما میایش همراتون 

ست حاال همین طور  شش ما شما ناتون رو تخش چ سرما میزارین  من : منت 
 داشتش پشت هش می گفتش که یکدفعه 

 سامیار : هوی برا کی داری ورانی می کنی 
 من : خانوم رهسان کو پس 

 نشدهسامیار : دید دیوونه تشریف داری گفت فلنگو ببنده تا مثل تو 
دیدیش دخترا دارن میان ماهش الل شدیش داشتیش میرفتیش که دیدیش اوه اوه ننگل  

وسیع می شود به یه ننگل بزرگ رسیدیش مجبور شدیش ا  هش ندا شیش دخترا 
می خواسییتن باهش برن که ما انا ه ندادیش واال پس چی مردی گفتن  نی گفتن 

 چه معنی میده 
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رادوین این  -سییامیار خانوم سییولتی باهش  -هیچی خالصییه منو رهسییان باهش 
 هم همه 》شییهریار یه دختره دیگه )  تیسییا ( هش باهش  -دختره ) پالیز ( باهش 

  《?شد هم تو
 هر کدوم یه راهو گرفتیش رفتیش 

 فرسام 
چقدر مظلومه  وای خدا دوس دارم  اسییتغفرلله  این حرفا چیه فرسییام دیوونه 

 شدی رفت 
شه  ود تر حرک شدم بس که اینجا موندم ) با لحن هیال : می سته  ت کنیش من خ

 بچگونه مظلوم ( 
 من : اخه ما که نمی دونیش  کدوم ور باید بریش 

ا  هیال با چشییمای خوشییکلش داش روانیش میکرد اروم اروم رفتش نلو که تق
 تخت پرت شدم پایین 

 هیال چنان  د  یر خنده که خودمش خندم گرفت
 اوف

 سامیار  
میرفتیش که اوخ سیخ مستقیش رفت تو کتفش آی آی آی تو روحت این داشتیش راه 

 سیخه کجا بود من ندیدم 
 دختره ) آپاما(: اوا چرا چشاتو بستی 

 من : کتفش 
 دختره ) اپاما (:چی 

 آپاما
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 رفتش نلو که دیدم ا  کتفش داره خون میاد 
 من : چی شد ؟ 

 پسره ) سامی (:  هیچی سیخ رفت توش 
 یله همراهش نیس پس یه لحظه وایسا من : من که وس

چون شالش پهن بود ا  وسط نصفش کردم بعد سیخ ا  روی کتفش کشیدم شال 
 بستش روش دیدم داره بربر نگام میکنه 

 من : ها چیه ادم ندیدی 
 پسره : ادم دیدم میمون ندیدم 

 من : اگه خیلی دوس داری ببینیش برو نلو اینه به نای تشکرته پسره روانی 
 ره ) سامی (: خوب حاال پس

 من : سریع بلند شو بریش وقتو هدر نده 
 فرسام 

 هیچی دیگه بلند شدم بریش ا  اون اتاق درمان بیرون 
 من : هیال پاشو بریش شب شد 

 هیال : باش 
 سریع رفتش چندتا خوراکی و اب گرفتش که بریش 

گل بود هرچی بیش تر  یک نن که نزد ناده ای  مت  تادیش سیی منو هیال راه اف
میرفتیش کش تر به نتیجه میرسیییدیش  دسییتمو اوردم باال به سیییاعتش نگاه کردم  

شب بود هیال داشت ا  خستگی غش میکرد ا  یه درخت باال رفتیش  10ساعت 
یدم وای خیلی خواب  بینش صیییاف صیییاف بود هیال رو ب*غ*ل کردم خواب
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ارامش بخشییی بود صییبت وقتی بلند شییدم صییورت معصییوم هیال اومد نلو 
 چشمش فداش بشش 

 فداش بشش ؟من ؟  مثل اینکه اب هوای ننگل منو گرفت
دیدم هیال داره نشاشو با  می کنه سریع چشامو بستش دیدم خیلی ریلکس ا  
شدم بعد چنو  شو بخوای یکش دلخور  ست ست را ش شد رفت اونور ن کنارم بلند 

ه منش چشییامو با  کردم دیدم حواسییش نیس الکی یه خمیا ه هش کشیییدم دقیق
البته فکر کنش فهمید من بیدار بودم چون یکی ا  اون نگاه هایی که می گه خر 

 خودتی رو بهش انداخت
 شهریار  

 دختره یک کلمه حرف نزد فقط داریش راه میریش منش میشه استراحت کنش ایا ؟
 اره دوی ماراتون میره بابا خسته شدم دختره انگار د

 من : ببخشید افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم 
 دختره ) تیسا (: افتخارو شوهر دادیش رفت 

 من : نه منظورم اینه که اسمتون چیه ؟ 
 دختره : اخه به شما چه ربطی داره 

 من : اگه نمی خوای بگی نگو  بی ادب 
 دختره : خیلی خوب بابا اسمش تیساست تیسا خالقی 

 من : منش شهریار سلطانی هستش وکیل پایه یک دادگستری )یکو   کشید ( 
 تیسا یک نگاهی بهش کرد که معنیش همون ببند بابای خودمون بود 

 پالیز 
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داشییتیش قدم میزدیش که یهو تق پام خورد به سیینگ بعدم پام پیچ خورد افتادم تو 
سریع موقعیتمو انالیز کردم اومدم ا  ب*غ*لش بیام ب*غ*له  سره ) رادوین (  پ

 بیرون ..حاال مگه ول میکرد 
 من : ای بابا ول کن دیگه 

 پسره ) رادوین (: هیس
بدار مهمونش �😐�?اهش اهش چک ا یه  قب تق  تا رفت ع گه  **** هیچی دی

 ضربه شستو حال کردی کردم عوضی صورتش ا  چپ به راست رفت
چی نگفتش سریع دوییدم تا گمش کرد نشستش روی  مین شروع کردم به دیگه هی

 گریه کردن پسره اشغاله روانپرش حاال گریه کردنش چی بود این وسط 
 رادوین 

شو محکش کوبید به درخت نباید این کارو  ست اه لعنتی گمش کردم نه نه نه اه د
 میکردم لعنتی لعنتی 

سییریع رفتش اونطرف گشییتش  وای ای گریش میاد خدایا من چیکار کردم دیدم 
 نشسته پایین یه درخت داره گریه میکنه رفتش نلو 

 من : خانوم خانوما ببخشید یه لحظه منو نگاه کن خوشکله 
 دختره : برو گمشو اشغال 

 من : خانمی یه لحظه نگاه کن منو 
شکلش پره اب بو شای خو شو اورد باال چ شدم سر د یه لحظه ا  خودم متنفر 

 سریع رفتش نلو ب*غ*لش کردم 
 من : ببخشید ببخشید ببخشید تا اخر دنیا ا ت عذر خواهی میکنش باشه؟ 
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 دختره فقط نگام کرد 
 من : باشه ؟ 
 دختره : باشه 

 من  : حاال اسمت چیه ؟ 
 دختره : پالیزه شفیعی 

 من : منش رادوینه رادفر هستش 
 اد  فقط سرشو تکون د

 فرسام 
سریع ا  درخت اومدیش پایین حرکت کردیش سمت ناده باالخره رسیدیش سریع 

 اولین ماشینی که رد شد سوار شدیش رفتیش سمت شهر وای رسیدیش 
 من : خوب یه اژانس بگیریش  بریش پیشه بچه ها 

 هیال : باش 
شون ارفتیش اژانس گرفتیش حرکت کردیش پیش بچه ها ای دله غافل کو پس ماشین

 بودن خودشون نه 
 من : حتما رفتن دنباله ما 

 هیال : اوهوم
 رها  

 ما که دیدیش پیدا نمی شن  برگشتیش سمت ماشینا حاال مگه پیدا میشدن
 اخه ما نه قطب نما داشتیش نه غذا اب وگرنه ادامه میدادیش  

 شروین : ااا رها نگاه کن فرسامو دوستت 
 من : کو ؟ کجان ؟ 
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 خنده گفت :  اوناهاش بابانان  شروین  د  یره
 رفتش نلو با داد گفتش :هیال کدوم گوری بودی ما رو مچل کردی 

هیال : ای بابا چته بابانان چندنفر مزاحش شییدن منش هرچی نیغ  دم شییما کر 
 بودین نشنیدین اما این اقا شنید اومد کمک 

 دیدم مانتوش خونیه 
 هممون وضعمون افتضاح بود چون شبو اینجا بودیش گند اومدیش 

 هیال رنگش پرید با تته پته گفت : با..با سه نفر دعوا افتادم ..اونام برا تالفی  دن
 من : پس با این چیکار میکنی

 هیال : این اقا منو نجات داد وگرنه االن مرده بودم 
 اهامن :

 من : خیلی ممنون اقای...
 پسره : فرسام ناسمی هستش 

 من : اها ممنون اقای ناسمی 
شییروین : بابا انا ه بدین منش حرف بزنش سییالم خوبین بابا پسییرنان کجایی 
سر کله اپاما اون  شد همین طوری داش چرت پرت میگفت که  بابایی نگرانت 

 پسره شریفی پیدا شد 
 در اغوش کشید اپاما سریع اومد نلو هیال رو ب*غ*ل کرد شریفی هش فرسامو

 من : وای بچه ها شماوپیدا شدید اما تیسادپالیز گش شدن 
 اپاما : ای وای یعنی اینام نیومدن 

 ️☹من : نه 
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 شهریار 
 داشتیش راه میرفتیش که ای رادی رو شنیدم سریع اش کردم 

 من : رادوین . رادوین کجایی پسر؟ 
 تیسا : وایسا یه لحظه 

 ای رادوین بود 
 کجایی ؟ شهریار  رادی : شهریار
 من: بیا سمته ا 

 یه دفعه دیدم رادوین اروم اروم ا  پشته درختا داره میاد این دختره هش همراشه 
 من  وای اومدید   بچه ها رو که پیدا نکردیش بهتره برگردیش یه فکره دیگه کنیش

 رادی : باشه بریش
 تیسا 

 من : پالیز ؟ چرا لبت کبوده 
 برای چی ؟ چی شد ؟ پالیز : من ؟ چی ؟ کی ؟ 

 چشامو ریز کردم : چرا انقدر هول شدی
یه دفعه برگشییتش  ل  دم به لبه رادوین دیدم ل*ب*ش صییورتی رژ لبیه داشییتش 

 میترکیدم 
 من : تیسا تو ...

 پالیز : هیس نه نه یعنی اره یعنی نه چیه من نمی دونش چی شد 
 من : بسه

 رفتش پیش پسرا خیلی عصبانی شدم 
 من : اقا شهریار می شه  ودتر حرکت کنیش 
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 شهریار : باشه بریش 
 بعد چهارپنج ساعت با بدبختی رسیدیش 

 من : اقا رادوین 
 شهریار پالیز برگشتن به سمتش 
 من : بهتره رژ لبتونو پاک کنید 

 داشتش میترکیدم ا  خنده اما سعی میکردم ندی باشش 
 ؟؟؟؟رادوین : رژ لب

 اخه لبتون رنگه رژه پالیزه  -من : بله رژ لب  

 اخ خداااا �😂😂😂�
 پالیزو رادوین ا  خجالت سرشونو انداختن پایین 

 شهریار که داش نون میداد انقدر خندید که ا  چشاش اشک میومد 
 خوب بهتره بریش  من :

 پالیز  
 ای خدا تو رو نکشه دختر نان این چه حرفی بود که  دی 

 رادوین : من عذر میخوام من..
 من : بسه تورو خدا 

 رادوین : من...
 نوری نگاهش کردم که الل شد 

 سریع رفتیش پیشه بچه ها 
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همه پرسیدن کجا بودید چقدر دیر کردیش شهریار : داشتیش میومدیش همو دیدیش 
 تا بیایش طول کشید 

خدا  فاق من بودم تورو  یه این ات بان عث و  با عذر میخوام  مه  هیال : من ا  ه
 ببخشید

 : ایراد نداره من میبخشمتفرسام 
 هیال نوری بهش چشش غره رفت که من به شخصه گرخیدم 

 اپاما 
 همه راه افتادیش سمته ماشینامون 

 دیدم بچه ها حرکت نمی کنن ای وای یادم رفت به بچه ها بگش کورس بزاریش
 سرمو ا  شیشه بردم بیرون داد  دم : کووووورس بزاریش 

همه موافقت کردن راه افتادیش با م مثل همیشییه اپاما برنده میشییه یکدفعه دیدم 
ماشییینه این پسییر مشیینگه ) سییامیار ( اومد نلوم هی میومدم ا ش نلو بزنش 

 نمیزاشت بهش راه نمی داد 
 بی تربیت راه نمیدی نه ؟ االن حالیت می کنش 

ش و کش کردم رفتش پشتا  اینه نگاه کردم دیدم بچه ها هنو  بهش نرسیدن سرعتم
 سپر به سپرش چسبوندم دیدم ا  اینه داره با تعجب نگام می کنه 

دیدم حواسش پرت شد سریع گرفت راست گا و تا اخر فشار دادم یکدفعه اها
 گرفتش چپ اوفففففف  محکش خورد به ندول ب*غ*له ناده هه هه هه 

 �😂�?تا تو باشی با آپی نون کل کل نکنی پسره نکبته خر
 امیار س
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دیدم این دختره با سییرعت داره میاد انگار ا  اما ون  فرار کرد می خواسییت ا  
کنارم رد بشه که انا ه ندادم یکدفعه دیدن سرعتشو کش کرد رفت پشته ماشین 
داشییتش با تعجب نگاش میکردم اخه این ا  اون پرو ها بود به راحتی کش نمی 

 اورد که 
ه کامبیز گرفت راسییت سییرعت  یاد بعد گرفت وااای یکدفعه دیدم یاااا امام  اد

 چپ  و بوفففف 
 اوففف دست فرمونت منو کشته دختر 

هیجی دیگه راهشییو گرفت رفت پی کارش دیدم ای داد دوسییتاشییش دارن با 
 ��?سرعت میان  اااا پ کورس گذاشته بودن

یت دختره اهر تالفی  ته گلش ا ماشییین دسیی قدر چرت میگش وای  چرا من ان
 در اورد گاووو بی شعور ماشینشو سرم 

 اپاما 
 خوب خوب میبینش اپاما خانوم مثل همیشه گل کاشتی عشق من 

 ��?با وندانش میحرفیدم ملت چه فضول شدن�😐�
در حال حرکت بودم که دیدم گوشییی گرامی میزنگه حاال مگه پیدا میشیید اها 

 پیداش کردم 
 من : نانش 

 بابا : نانش نیست منش بابا نان 
ست میگی من : ااا ب شما را شه بابا نان  شما بودم بابا : با ابا اذیت نکن دیگه با 

 خوب دخترم یه کاره وانب داشتش باهات 
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 من : بفرمایید بابا نونش 
 بابا : دخترم سریع خودتو دوستات هر پنج نفرتون بیاید کالنتری 

 من : باشه همین  االن بیایش ؟
 بابا : اره  دخترم  خدافظ 

 من : خدا سعدی 
سریع راهنما  دم دستمش ا  شیشه بردم بیرون به بچه ها اشاره کردم اومدن  دن 

 کنار 
 پیاده شدم رو به چهارتاشون گفتش : بچه ها باید بریش اداره 

 هیال : واسه چی ؟ 
 من : نمی دونش اما بابا گفت حتما باید بریش 

 تیسا : خوب بریش دیگه 
 رسیدیش  پیاده شدیش که دیدیش ....من : بریش .راه افتادیش یک ربع بعد 

 فرسام  
داشتیش رانندگی می کردم دیدم گوشیش  نگ خورد شمارشش ناشناس بود سریع 

 گذاشتش رو بلندگو 
 من : بفرمایید 
 طرف : سالم 

 من : شما ؟ 
 طرف : سرهنگ سولتی هستش 

 من : سرهنگ عذر می خوام به نا نیاوردم 
 خودتو با اون چهارتا دوستات برسون مرکز سرهنگ : اشکال نداره پسرم سریع 
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 من : مشکلی پیش اومده ؟ 
 سرهنگ : خیر پسرم  فقط لطفا خودتونو سریع تر برسونید 

 من : چشش چشش خدانگهدار 
 سرهنگ : خداحافظ 

ا ( به بچه ها اونام گفتن باشییه همه بسییریع  نگیدم ) ادبیاتش ا  پهنا تو حلقتون
 هش پیش به سوی مرکز 

ه پیاده شیدیش چشیممون خورد به دخترا وای با  من این دختره خاصیو همین ک
دیدم دیدم داره نگام می کنه من سییریع با سییرمو  به عالمت سییالم تکون دادم 

 بچه ها هش به تبعیت ا  من همین کارو کردن
یکدفعه دیدم رادوین   ل  د به این دختره )پالیز (اونش کجا لب دختره حاال من 

 ��?شدم این شکلی
 سریع رفتش پیشه رادی 

 من : داداش خبریه ما نمی دونیش 
 دیدم هول شد 

 رادی : نه نه هیچی نشد 
 من : تابلو کردی دیگه سریع بگو 

 رادی :به نون خودم هیچی 
 من : دیگه مطمئن شدم داری یه چیزو مخفی می کنی 

 رادوین: باشه هیچی بابا من یه غلطی کردم 
 من با شک : چه غلطی مثال 
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 رادی : من پالیز و... ادامشو تعریف کردم 
 من: وایسا ببینش  پالیز کیه ؟ 

 رادوین : همون دختره که با من بود 
 من : اها که اینطور خر گاو این چه غلطی بود کردین 

به که شییهریارو این دختره )تیسیییا (که همراهش بود هش  رادوین : تا ه این خو
 فهمیدن 

 رت لندهوریا هیج کاری نمی کنی من : یعنی خاک هفت عالش تو س
شن حاال چه نوری فهمیدن دختره دهن  یا وقتی می کنی عالمو ادم خبر دار می

 لقی کرد بهش نمیاد این کاره باشه ...
 رادی : بابا یک دقیقه نفس بگیر نه بابا رژلب دختره رو لب من اثرش موند

 کرد برای همین فهمیدن بعدم پالیز خانوم یه چک ابدار نصیب ما 
 من : نون من 

 رادی : نون تو 
 من : نون خودت 

 رادی : حالت خوبه 
 من : نه 

 رادی  : تو چرا 
 من : به خاطر این به هیال اشاره کردم 

 رادی : نه تو هش 
من : نه بابا من مثل تو نبودم که وگرنه االن ندابادم نلو چشییمش بندری می 

 رفت 



wWw.Roman4u.iR  52 

 

 حاال هش بیا بریش همه رفتن وراج 
 دیگه رفتیش دفتره سرهنگ و....هیچی 

 اپاما  
 اقا رفتیش داخل اه اه اینام هستن 

بابا : خوب بچه ها یه ماموریت خیلی خیلی مهش بهش واگزار شییده من ا  شییما 
 درخواست می کنش در این ماموریت بهش کمک کنین 

 بعدم یه نگاه به من کرد منش رفتش پیش دخترا موافقتشونو اعالم کردن 
 سرا  هش سامی گفت : ما تو این ماموریت کمکتون می کنیش ا  طرفه پ

 بابا : دخترا شما چی ؟ 
 من : قبوله 

یت ...خوب  مامور ما  که قبول کردین و ا قت خودتون شییرط بود  با :  مواف با
شما  شه همه چی هش امادس دخترا  ستاردش خورده می ماموریت ا  پس فردا ا
شراکت دارن باهش ( و  شرکا )  شما  سرا  مدلینگین ...یه مدلینگ حرفه ای ...پ

سا ی ..طراح م شرکت مد  شرکت بین المللی هستید اونش  ...و  درئیسای یک 
خرید مدلینگ برای شییرکت خودتون و شییرکت های دیگه ...شییما تو این 
ماموریت برای خرید چند مدلینگ به یک شییرکت خارنی به نام..... مرانعه 
میکنین که شغل اصلیش ) قاچاق اکس و...( اما به ظاهر شرکتی هستن مشابه 

 ید بگششییما ولی مدلینگ میفروشیین ...شییما دورادور مراقب دخترا هسییتید با
ماموریت شییما در کویته و دخترا  ود تر ا  شییما به اونجا میرن در مهمونی ها 
این پنج دخترا خودشییونو مشییابه هش درسییت می کنن اما برا شییناختنشییون یه 
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شما دخترا رو نمی خرید فقط  شون بدین باید بگش  ص شخی عالمت میزارن که ت
و اعضییای اصییلی وانمود می کنید  تا اعتمادشییونو نلب کنید و شییما رو نز

ناب سییرگرد سییولتی  ید دخترم ن کارو کن گروهشییون کنن دخترا هش همین 
سئولیته  ضا می کنش م شریفی تقا شن و من ا  اقای  ست گروه دخترا می  سرپر

 پسرا رو به عهده بگیره 
 پسره ) سامیار (:اخه من چرا ؟فرسام رادوین که هستن  

وضاع باشن برای همین شما رو بابا : بله اونا باید اونجا ناسوسی کنن مراقب ا
 انتخاب کردم 

 پسره )سامی (: باشه قبوله 
سایالی ال مو هش اداره بهتون میده نکتهمهش  سایالتونو نمع می کنید و بابا : و
اینجاسییت به خانوادهاتون میگید رفتین سییفر دانشییجویی یا ..  این بر عهده 

ید سیی کار می کن ید چی جا میر ید ک به هیچ کس نمی گ کارتاتونخودتونه  و یش 
شون اطالع میدید وقتی ا   خاموش می کنید به خانوادهاتون بگین  خودتون به
یت همتون  مامور یان  پا تا  ید  ندار خونتون اومدید بیرون دیگه حق برگشیییت 
شما میگه  نگ میزنید  شین دارید موبایلش دارید اما با تلفن هایی که اداره به  ما

 ؟ هر وقت که اونا بخوان ...سوالی دارید 
 من : سرهنگ  ما باید ا  امرو  مستقر بشیش یا پس فردا میان دنبالمون 

 سرهنگ : میان دنبالتون و همون پس فردا فعال به امید دیدار و موفقیت
 )پس فردا ( خخخخخ مثل این فیلما  

 اپاما 
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این دورو  مثل برق باد گذشت ماموریت شروع شد االن ما دخترا با ماشینامون 
 فرودگاه بعدش ....اووووووو....پروا   میریش به سمت
 سه ساعت بعد 

االن ما توی هواپیماییش خوب اسمامون هش عوض شد با شناسنامه های نعلی 
 که با اصل مو نمی  د  

سش من  شید     رها : یاس     هیال : نهال -ا سا : خور سرمه    تی شا     پالیز:  رو
باهاشون کامل اشنا شدیش    پسرا هش دیگه اسمشون  عوض شد توی این دو رو 

سییامیار : پاشییا    رادوین : پایا   شییهریار : آتردین    شییروین : آبتین    فرسییام : 
 سورین 

 ) امید وارم قاطی نکنید طی خوندن رمان  ( 
 وای چقدر حرفیدم با خودم )  یعنی هالک ادبیات دری که دارمش (  

شدم دیدم بچه های سریع پیاده  سیدیش منش  صه ر اداره با لباس راننده ها  خال
 توی تاکسی کویت نشستن سریع رفتیش سمتشون نشستش توی ماشین  

 من : سالم لطفا هتل مورد نظر 
 راننده : چشش 

 �� ?سریع رسیدیش هتل پیاده شدیش رفتیش باال پولش ندادیش پس چی
رفتیش یه اتاق گرفتش همه رفتیش داخل نرسیییده به اتاق همه پهن  مین شیییدیش 

 ی دیگه بعدا یک ساعت  نگ  دم اطالع دادم رسیدیش هیچ
قرار شیید ظهر  بریش شییرکت موردنظر خوب یادم رفت یه چیز بگش  هش من هش 

 همه ی بچه های گروه مهارت  های ر می دارن و این عالیه 
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ناهار خوردیش لباس پوشیدیش سوار ماشینی که قبل ا  ناهار برامون اوردن شدیش 
 نو سوار شدیش بچه هام اومدن پیش ما من و هیال ماشینا مو

 ماشینای هممون هس اما ا  دوتا استفاده کردیش 
 بعد دو ساعت رسیدیش وااااااااااای

خدایا مردمو نگاه دارن تو پول غرق میشیین یه شییرکت به اندا ه تموم تهران می 
 شد بابا طرف عجب خر پولیه 

لی ندی با وقار و خانوم  پیاده شدیش اما انگار نه انگار چنان شرکتی هست  خی
تونه کنید ندید بدید با ی در نیاوردیش رفتیش تو ..... همین که رفتیش تو سییه تا 

اال ومنشییی که پشییت میز بودن بلند شییدن البته همشییون خیلی بد نگاه میکردن
 (?انگار ارث باباشو خوردم  نیکه اننوی ) درسته ؟

 اینا دیگه کین ؟ همشون شبیه نن بودن استغفرلله خدایا توبه توبه
 من : ببخشید می خواستش اقای لوینی 

 ذکر شه اینجا همه به  بان عربی میحرفن من ترنمه می کنش 
 خانوما: اقای لوینی نیستن 

 من: یعنی چی نیستن 
 خانومه : نیستن دیگه 

همون لحظه یه نوون شیییک اومد بیرون ) اوه مای اوس کریش ( عجب اعتماد 
نز سییران کاخ سییفیده اوه اوه اوه دیدم دختره رنگش پرید به سییقفی داره انگار 

 حدس  دم قضیه چیه
 مرده :خانوم من دارم میرم 
 من : ببخشید اقای لوینی 
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 مرده : بله بفرمایید شما ؟ 
مدیش برای  کار می کنیش او به صییورت حرفه ای  که  نگ هسییتیش  مدلی من : 

 مصاحبه اما گویا این خانوم گفتن شما تشریف ندارین 
 رده نوری دختره رو نگاه کرد که فکر کنش ناشو خیس کرد خالصه م

 مرده : بفرمایید داخل رفتیش تو روی مبل شیک کرم رنگ نشستیش ......
 اپاما  

 داشتش دفترو  یر چشی دید میزدم 
اقای لوینی ) فامیلی قعطی بود ( : خوب سییابقه کار مدرک هر چی دارید بدید 

 به من 
 من : بفرمایید 

 رو یه دور نگاه کرد رو به من گفت : سرپرست گروه شمایید همه 
 من : بله 
) خو فامیلیش مضییخرفه (: اونجور که معلومه واسییه تفریت این کارو اقای ...

 می کنید
 من : بله 

 اقای ...: پس سه ساعت دیگه بیاید برا نواب قطعی 
 من : باشه پس بای 

 مانتال رفتیش بیرون بلند شدیش ) همه با هش بودیش (خیلی سانتال 
 من : بچه ها یادتون باشه هیچ وقت با اسش اصلی همو ا نکنید در هر شرایطی 

 بچه ها : باشه
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  ?نهال ) هیال (: خوب روشا نون بریش خرید باوشه ؟
شه سمت با ار  من : باو بعدم هر هر خندیدیش الکی خوش به ما می گن رفتیش 

 سه ساعت  یکش خرید کردیش بعد رفتیش شرکت دقیق سر
 رفتیش داخل به منشی گفتش با اقای .. قرار داشتیش 

 اونش یه نگاه بد بهش انداخت گفت :برین تو 
 وااا مردم روانین 

 رفتیش داخل 
اقای... یه سییر تکون داد ماهش همه سییالم کردیش عجبا یه نواب دادن انقدر 

 سخته اه اه
که چش  کث کرد) مرتی به هممون کرد رو هیال م گاه  یه ن قای ..: خوب  ...  ا
چرون ( و ادامه داد فقط به مدت یک ماه به صییورت امو شییی کار می کنین تا 

 کارتونو ببینش 
 ایشششش انقدر بدم اومد ا ش 

 من : قبوله 
 یه نگاه مغرور بهش انداخت 

 ای داره مرتیکه خربزه  هاااا چیه نگا داره اه اه اه اعتماد به سیاره
من : فقط ا  کی ؟ و ا  چه سییاعتی ؟ همچنین فامیلیتون ) بچه ها گیج نشییین 
صل  سن اما در ا شنا سش می  اقای لوینی یه فرد ایرانیه که تو کویت اونو به این ا

 فامیلیش یه چیز دیگس ( 
شییب  البته هر وقت باید بیشییتر بمونید  9صییبت تا  8اقای ..: ا  فردا سییاعت  

 بهتون می گیش فامیلی من شریفه 
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 یکدفعه طبع خل چلیش گل کرد 
 من : شریفه که اسش  نه 

شریف   شوخی دارم میگش فامیلی من  شما  اقای....: خانوم محترم مگه من با 
 ? koشریف 

 اوه اوه بوخت نحس       koمن : 
 من: خوب ا  حضورتون مرخص می شش بای 

 اقای ...: گود بای 
 حاال مثال می خواد بگه من خارنی بلدم مرتیکه عجنوی 

سوی هتل رفتیش تو اتاق  شدیش حرکت به  سوار  شین  سمت ما راه افتادیش رفتیش 
 سریع اطالعاتو برای بابا ایمیل کردم و تمام 

بیدار شییدم دیدم ااا اینا هنو  5همه بیهوش شییدیش ا  خسییتگی صییبت سییاعت 
حدس بزنید  موهاشییونو بسییتش به باالی  خوابن بهترین روش عاقا چیکار کردم

  ?تخت همه کله هاشون اویزون بود 
شیید ) رفتش  8دیدم هیال بلند شیید داد  د : بچه ها بچه ها بلند شییید سییاعت 

سیییاعتو دسیییت کاری کردم روانی هش خودتونید ( همه پریدن ، پریدن همانا 
 نیغ میزدن نه نور داشتش میترکیدم ا  خنده سراشون ترکید همان 

 من : چتونه شماها 
 تیسا : این کار توا نه؟ من اگه دستش بهت برسه بیا با شون کن 

 من : به من چه؟
 پالیز : بیا اینارو با  کن دیر شد 
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 صبحه دست کاری کردم ساعتو 5من : نه بابا ساعت 
 بچه ها داشتن ا  عصبانیت منفجر میشدن 

 کش دیر تر نا خالیهیال دم دسییتش یه بطری اب بود پرت کرد سییمتش یعنی ی
 �😂�?میدادم مرگش حتمی بود

 اروم رفتش پیششون موهاشونو با  کردم 
همشییون منو بلند کردن انداختنش تو وان منو با پارچه بسییتن به وان بعد پراب 

 کردن وانو 
 من : خیلی اشغالید کمک کمک اونام هر هر میخندیدن 

 ای  نگ در اومد 
 من : با  کنید این صاب مصبو 

 بچه ها :نچچچچچچ   
همه رفتن تو حال من موندمو حوضییش گوشییمو تیز کردم دیدم ای پسییرا میاد ) 
یادم رفت بگش اتاق پسرا روبه روی اتاق ماست انقدر کولی با ی دراوردیش اخر 

 (?بیدار شدن
هامو درسیییت کرده  تا ه ارایش کرده بودم مو باس خواب خوشییکلش  وای ل

 اوففف لباسمش به تنش چسبید بود
 من : کممممممک کمممممک

 سامیار ) پاشا ( 
اومدیش داخل اتاق دخترا درحال گفتمان بودین که ای کمک کمک یکی اومد 
واا اینکه ای اپاما سییریع دویدم تو راهرو رفتش تو حموم ) اخه یکی نیس بگه به 

  (��?تو چه اخه رفتی تو حموم دخترا
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شدن من همانا اخه دخ شوکه  ضع اقا رفتش داخل همانا  سر و تر نمی گی با این 
 نلوم میای من سکته می کنش ) با  خوبه خودم پریدم اینجا ( 

من میگش نیغ شما میشنوید ارایش خوشکلی داشت با لباس خواب قرمز نیغ
 نیغ با موهای صاف وه کمی خیس شده بود رفتش نلو 

 من : اپاما تو چرا این شکلی شدی ؟ 
شما اینجا چیکارمی اپاما : اوال اپاما نه اپاما خانوم ست بعدم  شا سش من رو ا ا

 کنی ؟ 
 من : خوب بابا 

 فرسام ) سورین (: چی شده شامی 
اپاما : با حرص مگه نگفتش اسییش اصییلیتونو نگید ای بابا حاال هش بیا این نخ 

 هارو با  کن 
 من : چرا نای تو که خوبه وایسا منش بیام 

پسییرنان یاس خورشییید سییرمه اپاما : چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بیا برو باد بیاد 
 (بابا یکی بیاد کمک ننننننهال ) داد میزدااا

من : باشه بابا اومدم سریع رفتش نلو دستو پاهاشو با  کردم منظورم نخ دست 
 پاهاشه 

 دیدم سریع داره میره دستلمو حلقه کردم دور کمرش 
شی  صف  سش به طر فجیغی کوتاه نیغ بود ای ن من : کجا با این عجله ) لبا

 پسر میذاشتی بره دیگه ( اپاما : بذار برم
  ?من: پس دست مزد من چی اپاما : میریزم به حسابت
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 نن : نه باید نقدی بدی 
 اپاما : چسب سریع دوید بیرون

 نو ده  
 فرسام ) سورین (

 من : نهال خانوم میشه یه تیکه پارچه بدید 
 نهال ) هیال (: بله همرام بیاید 

 رفتش دنبالش توی اتاق یک تیکه پارچه تمیز بهش داد روی ساق دستش بستش 
 نهال ) هیال  (: با نگرانی پرسید چی شده اقا سورین 

من: هیجی اتون تا اتاق ما اومد که داد بیداد می کردید نگران شییدیش داشییتش 
 میومدم که دستش خورد به لبه در پاره شد 

 هیال : اها 
 نش  ل  دم بهش انگار سنگینی نگامو حس کرد داشت دستمو می بست م

 با لحن نسبتا خشکی گفت : چیزی شده 
 من : نه 

 دیدم سریع بلند شد داشت میرفت که مچ دستشو گرفتش 
 من : نهال چی شده چرا اینجوری رفتار می کنی ؟ 

 سرش پایین بود 
 من : با توام 

شک گ شید رفت منو تو  شو ک ست شت اخه من هیال یه کلمه هش حرف نزد د ذا
 چیکار کردم بعد ا  چند دقیقه اومدم بیرون هیچی نگفتش 

 اپاما
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من : بچه ها همه گوش بدید هیچ کس نباید اسییش اصییلیمونو بدونه یه مسییئله 
مهش هفت رو  دیگه برگزار می شه سرهنگ تو ایمیال بهش گفت شما هش هستین 

ا ش اونجا برنامه انرو توی این مهمونی شروع می کنید کلر اصلیتونو ما دخترا ه
 می کنیش 

 سامیار : نه برا چی شما که تا ه رفتید چرا انتقد   ود باید برنامه انرا کنید 
 همه پسرا با سامی موافق بودن 

 من: دستوره مافوقه 
من : خوب حاال خوش اومدید برین اتاق خودتون ما ا  امرو  کارمون شییروع 

 میشه 
 پسرا بلند شدن 

 خوب یکدفعه می گفتی گمشین بیرون دیگه شروین ) ابتین (: 
 یاس ) رها (: گمشین بیرون

 شهریار) اتردین (: ادب مدب یختی نه ؟ 
 تیسا ) خورشید (: اره 

 همه  دن  یر خنده 
 پسرا خدافظی کردن رفتن 

 من : بچه ها سریع حاضر شید  
 بچه ها : باوشه 
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همه شیییک حاضییر راه افتادیش همین که اومدیش بیرون دیدیش پسییرا هش اومدن 
بیرون ا  اتاق وقتی ما رو دیدن چنان ابرو هاشییون رفت باال که گفتش االن ا  

 پیشینیشون می  نه بیرون 
 رادوین ) پایا (: به به خانوما خوشتیب کردن کجا می خوان برن ) با حرص (

 ه مسخره : سر قبر تو میای پالیز ) سرمه ( با یک لبخند
 شکه شدن در حر تیش ملی پسرا :

 من : خوب دیگه با انا ه 
 سریع رفتیش پایین 

 هیال) نهال (: ای خدا نکشتت دختر نون این چه حرفی بود تو  دی 
 دیدم تیسا داره با مارمو ی پالیزو نگاه می کنه 

 من : وایسا بینش چه خبره که سرمه خانوم ا  ما پنهون کرد
 پالیز ) سرمه (: هی هیچی 

 من : اره با همه اره با ما هش اره باشه با م به هش می رسیش  
داشتش به حالت قهر می رفتش سمت ماشین که اومد نلومو گرفت گفت :روشا 
شین بهتون میگش خوبع  شه رفتین تو ما ست ولی با به نون خودم چیز مهمی نی

 ؟ 
 منو رها هیال :آآآآره 

شین وقتی پالیز مانرا رو گفت من چنان  دم رو ترمز که اگه سریع رفتیش تو م ا
 کمربند نبسته بودیش قشنگ با کله تو شیشه مبارک بودیش 

یک اخش  ما کردبن  کاری بود شیی چه  با داد ( این  پالیز         )  من : 
 وحشتناک کردم که دیگه هیچ کس تا پایان مسیر نیکش در نیومد 
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من چه اصییال یکی دیگه غلط کرده من حرص همه ا  ماشییین پیاده شییدیش )به 
می خوردم اصال به درک به من چه اصال من کیشش که اخش تخش می کنش براش 

 ( حالش خیلی بده باید پیش یه روانپزشک برم
   

 اپاما
 رفتیش تو شرکت به منشی گفتش می خوایش بریش داخل منشی هماهنگ کرد 

 وره شروع کرد رفتیش داخل اتاق  همین که وارد شدیش مثل ور
اقای شییریف) همون اقای لوینی ما فامیلی ایرانیشییو می گیش (: سییالم خانوما 

فرصت دارید حاضر شید یه عکاس میاد ا تون عکس  2صبت بخیر تا ساعت 
می گیره من عکساتونو می بینش اگه پسندیدم شانس موندنتون بیشتر میشه و اگه 

 نه که هیچ 
 ش ، با انا ه منو بچه ها: سالم صبت بخیر ، چش

 دیدم داره با تعجب نگامون میکنه یعنی هنگه هماهنگیمون شد خخخخ 
 رفتیش بیرون منشی یه اتاق به ما نشون داد مام رفتیش تا حاضر شیش 

 سه ساعت بعد ...

 ❤محشر��?یعنی معرررررکه شدیش
سرمه ای  ست  شد پالیز هش  شام هماهنگ  ست فیرو ه ای  دم با رنگ چ من 

سلی ره سا ع شد یعنی تی ست  شامون  صورتی هممون با رنگ چ سبز هیال  ا 
 ترکوندیش 
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پسر نوون بودن ما رو که دیدن هنگ  2اومدن توی اتاق  2عکاسا راس ساعت 
 کردن البته ذکر شه هممون کاله گیس گذاشتیش 

سره هش هیز     یه عکس می گرفتن  شمک می  دن اخرم به  4این دو تا پ تا چ
هممون شماره دادن که ما هش خیلی شیک تو صورتشون پرت کردیش واال ملت 

 خوش اشتها شدن 
شریفو می گش ( بعد  سقف )  شد دادن به اقای اعتماد به  سامون که چاپ  عک

ما که داشییتیش بال اینکه دید به هممون یه نگاه انداخت گفت : اسییتخدامید
یاوردیش یاد تو واال الب��?درم تا داف م نداشیییت پنج  حالی  یادم خوشیی ته  

 واال شرکتشون باید ا  خداشونش باشه
وقتی داشییتیش ا  اتاق میومدیش بیرون گفت شیییش رو  دیگه یه مهمونی بزرگ 

 برپا می شه خودمونو اماده کنیش 
عاقا شنیدی میگن مفت باشه کوفت باشه حکایته ما بود لباسا مفت مجانی بود 

خداییش کر کر خندس رفتیش هتل همه بر  دمدیش بیرون فکر کندیگه با همون ا
 بر داشتن نگامون میکردن 

شدیش دالتونااااا رو دیدیش سور  سان سوار ا شون ا   رفتیش  سرا رو می گش . هم پ
شایدم ... اااا اپاما خنگول تو چنین موقعیت  شایدم قرمز  شکی  صبانیت  ر ع

 ه حساسی داره با خودت بحث می کنی  دیوونش دیگ
 عاقا داشتش می گفتش اسانسور وایسا دستش کشیده شد منو سامی می کشید 

 پالیزو رادوین 
 تیسا رو شهریار 
 رها رو شروین 
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 هیال رو فرسام 
یه  یه نیغ  یه دسیییت  مه رو گفتش  یه ه ثان حال کردین در عرض سیییه 

 خخخخ  �👏�?هوررررااا
 من : ای بابا ولش کن بینش دستمو کندی ول کن میگش 

سامی منو برد تو یه فضای با ی که تو طبقمون بود  پرتش کرد اونور ) فضای با    
 : درخت صندلی داره تو اون هتل (  

 من : هوی چته وحشی 
 سامی : اپا... 

  ?من : روشا
 سامی : هر کوفتی هس روشا حرف نزن وگرنه خونت حالله 

 من : وا مگه چیکار کردم ؟ 
اومد به سییمتش اااا اینجوریاس منش یک قدم  دیدم سییامی با عصییبانیت دوقدم
 رفتش نلو تو نگاهش تعجبو دیدم 

 من : هاااااا؟ چیه ؟ ارث پدرتو می خوای ؟ 
 حاال یکی نیس بگه چرا الل نمی شی ذلیل شده 

سامی عصبانی شد چه نور  یکدفعه دستشو برد باال و.. با تمام قدرت  د  یر 
 گوشش 

  ��?گوشش داشت  نگ می  د
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نگاهش کردم نه تکون خوردم حتی یک قدم انگار به  مین چسییبیدم نه فقط 
سگ می  د تا االن خون مغزش قاطی  ضربه رو به  نیکش در اومد هیچی. این 

 می شد 
رومو اونور کردم اروم اروم رفتش سییمته اتاق   داشییت با پشیییمونی نگام میکرد

شدم  خودم پشموندیدم داره دنبالش میاد برگشتش چنان با نفرت نگاهش کرد که 
) حاال انگار شییمشیییر خوردم ولی خوب غرورم خورد شیید ( وایسییاد سییرشیو 

 انداخت پایین رفت 
 رفتش تو اتاق درا  کشیدم نمی دونش چی شد که خوابش برد

 یک   
 رادوین 

 من: سرمه این چه وضع بیرون اومدنه هاااا )  با داد خخخ ( 
پالیز )سرمه (: سر من داد نزنااااا منش بلدم داد بزنش یک بار دیگه برای من تعین 

 تکلیف کنی خودت می دونی 
 راهشو گرفت رفت ااااا چرا اینجوری شد چقدرم تحویلش گرفت  خخخ 

شو تکیه داده به تخت خوابش برده  سر سامی با قیافه داغون  رفتش تو اتاق دیدم 
 همین رفتش دوش بگیرم  دلش نیومد بیدارش کنش برا

 تیسا  ) خوشید (
 دیدم شهریار داره بر بر نگام می کنه 

 من: چیزی شده ؟ 
 شهریار: اره میشه بگش این چه وضع بیرون اومدنه همه داشتن نگاتون می کردن 

 به به پسره چقدر مودبه ایشالله مبارکش باد مبارک ننش  خخخ 
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حاال ولش قدم  سییرمو کج کردم مظلوم گفتش : خوب  یا بریش  نداره ب کن ایراد 
 بزنیش 

 شهریار : خیلی پرو ای  بریش اما اول برو لباساتو عوض کن 
 من : باش 

 فرسام ) سورین (
 هیال : چرا اینجوری نگام می کنی 

 من : چجوری ؟ 
 هیال : هیچی خوب چی کار داشتی منو کشوندی اینجا 
 ؟؟؟؟؟؟ من : دختر خوب این چه وضع بیرون اومدنه هوم ؟؟؟؟

هیال : خوب شییرکت بودیش ما مدلینگیش یادت که نرفته داشییتیش با این لباسییا 
 عکس می گیرفتیش دیگه عوض نکردیش 

 من : دیگه اینطوری بیرون نیاااااا باشه ؟؟؟
 هیال با یه لحن لوس :باوشه 

 شروین 
 بعله عصبانی بودم اما خوب دلش نمیاد داد بزنش سرش 

 من : یاس عزیزم 
 دیدم داره به عصبانیت نگام می کنه 

رها ) یاس (:  اوال من عزیز شییما نیسییتما کیشییمیشییش دم داره یه خانوم بهش 
 اضافه کن 
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اما نلوی خودمو گرفتش با ندیت گفتش : ببینش ضییعیفه این چه  خندم گرفت
 وضع بیرون اومدنه 

 رها : اخه ندی بودنش بهت نمیاد بابا بزرگ 
 گ ؟؟؟؟بابابزر من : نان ؟؟؟؟

 رها : اره دیگه هی ادای بابابزرگارو در میاری 
 حاال ولش بیا بریش غذا بگیریش بچه ها ناهار نخوردن 

 من : اااا ما هش نخوردیش 
 رها : ااا  یارت قبول خوشا به سعادتت هه هه هه من:  هر مار 

 رها : بله؟؟؟؟؟؟
 من : هیجی میگش با این لباس ؟ 

 رها : نه اگه لباس خودت اندا م میشه بده برم بپوشش بیا بریش ببینش 
 من : خا 

 ) معبوداااااااا دخترا چه پرو شدن ( 
 هتل   24رفتیش رستوران غذا گرفتیش بعدم رفتیش توی پنت ه*و*س طبقه

 من : خوب بریش بچه ها رو ا کنیش 
 رها : باش 

نبودن تیسییا شییهریار و هیال فرسییام  نفر 4دوتایی رفتیش بچه ها رو ا کردیش اما 
  نگ  دیش بهشون گفتن دارن میان 

همه سییر میز غذا خوری بودیش بچه ها که اومدن شییروع کردیش به غذا خوردن 
فقط اپاما و سامی با غذا هاشون با ی می کردن سامی گاهی  یر چشی اپا رو 

 نگاه می کرد اما آپا اصال نگاهش نمی کرد 
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 بو می دین اپاما : اقا ابتین آ
 اب نلوی سامی بود سامی اب گرفت بده به اپاما که 

 اپاما سریع بلند شد رو به منو رها گفت : بچه ها دستتون درد نکنه خوشمزه بود 
 قدماشو تند کرد رفت سمت اسانسور 

سییامیار محکش دسییتشییو کوبوند به پیشییونیش بعدم بلند شیید رو به ما گفت : 
 ممنون 

 ......دوید رفت سمت اسانسور 
 دو   

 سامیار ) پاشا (
 وقتی با تنفر نگام کرد ا  خودم بدم اومد 

 نرا اینکارو کردم من نمی دونش 
سش  سور تا من بر سان شد ا سوار  شدم اخه اپاما  سریع پیاده  ستاد  سور ای سان ا

 حرکت کرد 
دیدم اروم اروم داره قدم می  نه سییریع دویدم سییمتش نلوش وایسییادم توی 

 د نگاهش کرد مثل همیشه لجبا   ل  ده بود به چشمام راهرو هیچ کس نبو
من : اپاما منو ببخش ) خوب چیه هر کاری کردم نمی تونش غرورمو بشییکونش 

 که (سرد نگام کرد 
 ای بابا عجب گرفتاری شدیش 

 من : اپاما من ...
 آپی : خفه شو 
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 با عصبانیت کنارم  د رفت توی اتاق درم محکش بست 
 اوففف ادا اوصولی داره این دختره 

رفتش در  دم یک دفعه دو دفعه سییه دفعه اخه اییش ا  اتاق در نمی یومد هر چی 
 نگ  دم در  دم کسییی نواب نداد حتی به هتل دار گفتش با تلفن هتل به اتاق 
 نگ بزنه ولی هیچی به هیچی نگران عصییبانی رفتش باال پیش بچه ها رو به 

 :نهال خانوم میشه یک لحظه بیاید  هیال) نهال ( گفتش
 نهال : بله اومدم 

من : یه لحظه بیاید پایین در بزنید ببینید روشا درو با  می کنه من هر چی  نگ 
 می  نش در می  نش نواب نمی ده 

 هیال : باشه باشه االن میام 
 رفتش پایین نهال با کارت اضافی که همراهش بود درو با  کرد 

 واااااااااااااااااااااااااای
 اپاما با سر خونی افتاده بود 

تا حرکت می  200سریع دویدم ب*غ*لش کرد رفتش سمت ماشین با سرعت 
 کرد رسیدم بیمارستان ترمز دستیو کشیدم قققققیییژژژ 

 ای الستیک پیچید تو فضا 
 پیاده شدم اپاما رو گرفتش تو ب*غ*لش رفتش تو اوژانس 

 بیارین ) به اینگیلیسی (  من : برانکارد
یه پرسییتار امو شیینید فهمید اونجایی نیسییتش اومد کمکش اپاما رو گذاشییتش رو 

 برانکارد 
 ) یادتان باشد اینجا کویت است ای رادیو کویت خخخخ( 
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 بعد نیش ساعت دیدم گوشیش داره  نگ می خوره 
 دیدم فرسام 

 من : بله 
 فری : کجایی پسر چرا نواب نمی دی 

 بیمارستانش دیگه من : 
 فری : کردم بیمارستان 

 من : اولین بیمارستان نزدیک به هتل 
 فری: باش داریش میایش 

 من : بای 
 فری: بای 

 رفتش پیش پرستار 
 من : ببخشید کار بیمارم تموم نشد 
 پرستار : دکتر داره معاینشون میکنه 

 بعد چند دقیقه دکتر اومد سریع رفتش پیشش 
 من : دکتر چی شد ؟ 

 دکتر : چیزی نیس پسرم بیشتر مراقب خانومت باش  خمش بخیه خورد 
 ��?شرمنده سرمو انداختش پایین

 رفتش تو اتاق اپاما ..........
 سه   

 سامی 
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 رفتش تو اتاق اپاما یه پرستار داش سرمشو چک می کرد 
 من : ببخشید سرمش کی تموم میشه 

 هش انداخت پرستاره یه نگاه پر عشوه ب
منش همون لحظه پلکش پرید شبیه چشمک شد ) مدیونی اگه فکر کنی ا  ق بود 

 خخخ( 
پرستار با یه لبخند ژکوند نلو اومد هی لب لوچشو کج می کرد شبیه سکته ایا 

 میشد 
 پرستار : دوساعت دیگه عزیزم 

 من:
 هی نلو میومد من یه قدم میرفتش عقب

  ?رهواال ادم تو شهر غریب امنیت ندا
ید لپمو ب*و*س کرد عه پر کدف که داشیییت لپمو می  ی ظه  توی عمین لح

شد  که این  سید بچه ها درو با  کردن مثل اینکه اومدن ببینن اپاما چش  ب*و*
شکش  د اخه به هوش اومده بود  شدت تعجب خ صحنه رو دیدن اپاما که ا  

و هل دادم پرسییتارم دید ما هیچی نمیگیش داش ادامه میداد وااااااا پرسییتاره ر
 پرستارم رفت عقب بعدم در حالی که داش بیرون میرفت یه چشمک  د 

 همه اومدن داخل اصال نگامش نکردن سالمش نکردن
سرمو انداختش پایین خو  اپاما یه نوره بدی داش نگام می کرد حس کردم فقط 

 چی میگفتش 
 درکسرم اپاما تموم شد همه سوار ماشیناشون شدن فقط من تنها بودم به 

 خداییشش خیلی بد شد می تونستش نلو شو بگیرم
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بچه ها حرکت کردن سییمت هتل اما من حوصییله نداشییتش راه افتادم سییمت   
شروع کرد به  شن کردم  شینو رو ستش ما سی سرعت بودم  شق  بزرگراه ا  اول ع

 خوندن 
 اهنگ علیرضا تلسچی 

 تو دلتنگی های من 
 همه ی دنیای من 

 تو شدی رویای من وای من 
 من خاطره های تو 

 رنگ چشمای تو 
 کسی نمیاد نای تو نای من و...

 خوب بود حسش عوض شد 
برگشییتش هتل پیاده شییدم رفتش باال در  دم رادی ) پایا ( درو با  کرد بدون نگاه 

 بهش رفت رو تخت درا  کشید 
 سالم کردم اوف کسی نواب نداد

 من : بچه ها
 همشون برگشتن نگام کردن 

 کارو ا  عمد نکردم منش مثل شما شکه شدم من : من اون 
ستی کاری کنی اما  صیر تو نبود البته تو می تو ن سام : داداش ما می دونیش تق فر
صا اینکه  صو شاکین مخ ستت خیلی  شک بودی ولی دخترا ا  د مثل اینکه تو 

 نلوی اون دختره این اتفاق افتاد 
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 خخخ( م سره نه کلممن : باشه پس من میرم یکش باد به کلش بخوره ) منظور
 شهریار : برو داداش برو 

اومدم ا  در بیرون که چشییمش به اپاما خورد هش  مان ما من اومد بیرون ولی  
حواسییش بهش نبود رفت سییمت اسییانسییور منش پریدم تو در بسییته شیید اپاما با 

 تعجب داش نگام میکرد 
 بعد سریع روشو انور کرد 

 من : اپاما خانومی 
ت باشییه به من نیگی خانومی بعدم اپاما نه اپاما خانوم االنش به اپاما : دفعه اخر

 ��? koنایه اپاما اسمش روشاست 
 من : باشه باشه ببخشید میشه بپرسش چرا اینجوری باهام رفتار می کنی ؟ 

 اپاما :ببخشیدا من با شما نسبتی ندارم که گرم برخورد کنش 
که عذر خواهی کردم من  من:به خاطر اون رو  ) منظورش همون سیییلیه ( من

ستان  ستش نلوی خودمو بگیرم اون رو م تو بیمار شدم نمی تون صبانی  .. من ع
 تقصیر ....

 اپاما : میشه بس کنی برام مهش نیس نه تو نه رفتارت نه چیزه دیگه فهمیدی؟ 
 همون لحظه هش در اسانسور با  شد رفت بیرون 

 چمیدونش اوفففففف ��
 چهار   

 فرسام ) سورین (
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نمیدونش چرا دلش برا هیال تنگ شد اوف این اخر منو با لحن لوسش با اون تیپ 
 پسر کشش منو می کشه اخ خداااا

 این چه لباسی بود امرو  پوشید دلمو برد
 شهریار ) اتردین ( 

سییامیار که رفت منش رفتش پایین تو پارک هتل نشییسییته بود )ماشییالله هتلش به  
 الااا(اندا ه فرودگاه مهراباد بود وا

  (?ای نیغ یه دختر اومد ) یکی نیس بگه اخه پسرم مگه نیغ می کشه
اش خیلی اشنا بود سرمو برگردونش ببینش کیه دیدم ای دل غافل  تیسا )خورشید  

سره رو می  د اما  شت پ شید اونش دا شو می ک سرم موها شید یه پ (نیغ می ک
 چون موهاش دست پسره بود نمی تونست دفاع کنه 

شونش   سر  شتش  دم رو  شدم رفتش پ سریع بلند  شغالی  سره ا شدم پ صبانی  ع
 مثل اینکه فکر کرد دوستاشن 

 پسره : چیه ؟ بابا بزار به کارمون برسیش 
 دوباره  دم رو سرشونش که برگشت خوابوندم تو دهنش و.. 

 دعوا شروع شد 
سه تا بودن دوستاشش اومدن دوتا داشتن منو می  دن یکیش تیسا رو البته تیسا 
هش ر می کار بود می  د ولی یکی ا  پاهاش می لنگید مثل اینکه اسیب ندی 
دید حواسش پرت شد اونام نامردی نکردن  دن تو شکمش چون حواسش پرت بود 

  درد نمع شده بود افتادم  مین اونام هی می  دن ای نیغ تیسا اومد صورتش ا
 برگشتش دیدم دارن می برنش تو ماشین لعنتی 
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 من  : عوضیاااا ولش کنین 
 چشش خورد به سامی که با دو داشت میومد سمتمون 

 من: پاشا خورشید نجات بده عوضیا دارن میبرنش 
شت  د  بعدم اون  سره رو تا نون دا شید دوتا پ سمت خور سریع رفت  سامی 

سره ای که داش منو م شدم البته پ سریع بلند  شیدش عقب منش  ی  د  گرفت ک
 داغون بودمااااا ولی رفتش نلو پسره رو چک گلد کردم اشغاالاا

 سریع رفتش پیشش  دیدم تیسا ) خورشید ( داره گریه می کنه
 من: خورشید چرا گریه می کنی ؟ 

 اشاره کرد به پلش اومدم شلوارشو باال بزنش که دستمو گرفت واااای 
 ل کن بزار ببینش چی شد مردم ا  نگرانی من : و

 تیسا : نمی خواد می رم باال 
 من : خورشید تو به من اعتماد نداری  

 تیسا : دارم اما سختمه 
 من : چشاتوببند فقط می خوام  خمتو ببینش  

 تیسا : باشه 
 شلوارشو  دم باال 

 پاش چاقو خورده بود خون میومد شلوارش پر خون بود 
 فتش : خوشید چرا نمی گی پات چاقو خورده با نگرانی گ

 نواب : سکوت 
 من : خدشید با توام سرمو باال اوردم دیدم بی هوش شد ای وای 

 من : سامی من تیسا رو می برم بیمارستان 
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 سامی :وایسا میام 
 من : نمی خواد برو به دخترا بگو نگران نشن 

 سامی : باشه  نگ بزن 
بدون نواب راه افتادم سییمت ماشییین هیال رو گذاشییتش صییندلی پشییت  رفتش 
پشییت فرمون مثل نت حرکت می کردم رسیییدم به همون اولین بیمارسییتان 

 معروف واال انقد اومدی اینجا اشنا شدیش دیگه شناختنمون 
 من : پرستار پرستار 

دکتر رفت  قیقه یهچند تا پرستار اومدن تیسا رو با  برادکارد بردن اتاق بعد چند د
 داخل با نگرانی نشستش رو صندلی که دکتر اومد بیرون 

 من: دکتر  حال خانومش چطوره ؟ 
 اوه هیچی نشده چه خانومش خانوممی راه انداختش خخخ

دکتر : پاش چندتا بخیه خورده + اینکه پاهاش شکسته باید دوهفته تو گچ باشه 
. 

 من : ممنون می تونش ببینمشون 
 حتما  دکتر: بله

رفتش داخل دیدم تیسا هنو خوابه نمی دونش چرا دل خواس ااااهش اااااهش دستشو 
 بب*و*سش فقط دلش خواس خخ 

 دیدم داره بیدار میشه 
 تیسا : ای ای پام من کجام ؟ اینجا کجاس ؟ تو کی هستی ؟ من کیش ؟ 

 من : بابا اروم تر بی هوش شدی اوردمت بیمارستان  
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 تیسا : اها باشه 
 دم بدون تونه به  سرم  دستشو کشید خون مثل اب میریخت رو  مین بع

 من : تیسا این چه وضعشه  خو نگاه کن دستتو همجوری می کشی 
 سریع پرستارو ا کردم اومد دستشو بست با باند 

 چون پای تیسا تو گچ بود ب*غ*لش کردم که هی سرخ سفید می شد ........
 پنج   

 اتردین ) شهریار (
سفید می  سرخ  سا ) خورشید (گچ بود ب*غ*لش کردم حاال هی  چون پای تی

 شد 
 من : خورشید سوئیچ ا  نیبش در میاری ..لطفا 

 (?) حاال فکر کن تیسا تو ب*غ*لشه
 خورشید : باش

 تیسا ) خورشید ( 
وای خدا حاال من چجوری سییوئیچ در بیارم با هزار بدبختی سییوئیچ در اوردم 

 ه اگه فکر کنی کاری کردم  منحرفا خدا شاهد دادم دستش
شیدم  صندلی که آخ یه نیغ فرا بنفش ک شینو با  کرد اومد منو بذاره روی  در ما
صابت کرد خیلی  شین ا همون پایی که تو گچ بود بخیه هش خورده بود به در ما

اخ الهی بترشییی رو دسییتت ننت بمونی  درد گرفت نیغ کشیییدم و گریه کردم
 پسره بو ینه 

 واااااااااااااای خدا نون آآآآخ من : آی 
 شهریار هول شد : وای چی شد خوبی ؟ ببخشید من ... من متونه نشدم 
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 من : ااایراد ..نداره 

شد و تق مااااااااااامااااااااااان  �� ستش ا  دور پام وااا  شد د حاال فکر کن چی 
محکش داشتش می خوردم به   مین یک نیغ که نه یه سه چهارتا نیغه پدر مادر 

گه و دی �😢�و با  انویی که گچ بودو اون پام  اومدم پایین ��دار کشیییدم 
 هیچی نفهمیدم 

 شهریار ) اتردین (
 ا ادم دست پاچلفتی تر ا  من پیدا می شه وای خدا وای خد

من : خورشییید  خورشییید پاهاش خونریزی کرده بود چون با دوتا  انلو افتاد  
خیلی بد پاهاش ضییربه خورد و ا  هوش رفت دوباره ب*غ*لش کردم بردم تو 

 بیمارستان پرستاره تا منو دید رفت یه تخت اورد خورشیدو گذاشت روش 
 پیش دکتر وای خدا منو بکش رفتش 

باره  فه چون خونریزی داشیییت االنش دو فت : وضییعیتش خیلی وخی دکترگ
خونریزی کرد پاهاش بردنش تو بخش مراقبت های ویژه ) دلیل اصییلی این که 

 به مراقبت های ویژه رفت خونریزی بود ( 
 _نیا  داره سریع  نگیدم به شروین )ابتین (kدکتر گفت به خون 

 شروین : بله 
 اتردین من :آبتین من 

 شری : ا تویی چی شد چرا اینطوری می حرفی ؟ 
 من : سریع بچه ها هش دخترا هش پسرا رو نمع کن بیار بیمارستانه ...

 شری : برا چی 
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 من : تو فقط بیاااااااااااا خدافظ 
 شری خدا فظی نکرده قطع کردم 

 شبه  10مچ دستمو باال اوردم ساعت 
 تیسارو ببینش نذاشتن  رفتش طبقه باال هر چی گفتش بزارین 

 بچه ها رو دیدم ا  دور داشتن میومدن 
 هیال : چی شده خورشید کوووو هاااان ؟

من : اروم باشییین براتون توضیییت میدم همه مانرا رو حتی اونجا که دسییتش ا  
 پاهاش ندا شد گفتش 

 دیدم همه دخترا با غضب نگام می کنن
 رها : یعنی ادم تا این حد دستا پا چلفتی 

 امی: حاال کجاست حالش خوبه س
 من : بخش مراقبت های ویژست 

 همه شکه شدن 
 اپاما: چی ؟ چی گفتی تو 

-kمن : توی بخش مراقبت های ویژسیییت به خاطر خونریزی به گروه خونی 
 نیا  داره یه خاطر چاقویی که خورده و افتاد رو  مین 

 هستش کجا باید برم -kهیال ) نهال (:من  
 من : برو پیش پرستار 

 هیال : فعال 
 فرسام ) سورین (: کجا می ری نهال وایسا منش بیام

 (?هیال : خا ) خا به  بون ما ندرانی یعنی باشه
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 و رفتن 
 هیال ) نهال (

رفتش خون بدم درا  کشیدم اقا  نه سو نو گذاشت توی دستش حاال مگه ول می 
 یاهی رفت ...کرد یک بشکه خون گرفت ا  من یکدفعه چشام س

) بچه ها ببخشید که هی کارشون به بیمارستان می کشه اما نیا  تا داستان ادامه 
 (?پیدا کنه

 فرسام ) سورین (
 چند دقیقه گذشت دیدم خبری ا  هیال نیست 

دیدم دارن برادکارد می برن داخله نایی که نهال بود اوففف فکر کنش رسییمااااا 
 نمیاد  یر پام اما ون تاسیس شد اه چرا 

شه  شبیه نهاله دیدم دارن می برنش توی اوژانس البته ذکر  اوا این دختره چقدر 
 با تخت سریع دویدم سمت اوژانس دیدم بعله اون نهال خانومه 

 با نگرانی رفتش پیش پرستار
 من : خانوم چی شد ،؟

 پرستار : شما فضولی ؟ 
 بله؟؟؟؟؟ خانوم محترم ایشون نامزدمه من :

هربدی هش داش ولی یه خوبی داش اینکه من نامزد پیدا کردم  ) این ماموریت
 خخخ(

 پرستار پشت چشش نا ک کرد و گفت : غش کرد 
  ?من : بله؟؟؟؟؟؟؟
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 پرستار : ا  هوش رفت خون  یاد ا ش گرفتن 
 نو منو گرفت خانوم من خخ -من :شما خانوم منو با منبع اب اشتباه گرفتین 

 هیال) نهال (
 ن کجام فکر کنش منش بستری شدم چشامو با  کردم م

وای دسییتش خوابید نگاه کردم دیدم نه خیر دسییتش نخوابید یه بنده خدایی رو 
 دست بنده لش داده 

 من : هوی یابو این دسته بالش نی که بلند شو بلند شو بینش هوش 
 فرسام ) سورین (: ای بابا چتهتو بذار دو دقیقه بخوابیش دیگه اوه 

 بینش مرتیکه کی هستی تو من : دهه بلند شو 
 فری: بابا نان من سورین 

 من : اوا تویی نشناختمت من اینجا چیکار می کنش؟
 فری: ای بابا اروم تر هیچی بابا ا  حال رفتی بستری کردنت 

 من : ااااواقعا خوب بریش دیگه 
 فرسام ) سورین (

 وای این دختر چقدر گیجه یکدفعه دیدم رنگش پرید 
 من: نهال چیزی شده؟ 

 هیال ) نهال (: خورشید ...چی شد  ؟ 
 من : حالش همین طوریه 

 هیال : میشه  ودتر بریش دیدنش 
 دیدم پرستار اومد توی اتاق 

 من : خانوم میشه سرمو در بیارین مثل اینکه تموم شده 
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 پرستار : بله حتمی 
 سرم در اورد  منش بلند شدم به هیال کمک کردم رفتیش پیش بچه ها 

 رها تا هیال رو دید چنان کولی با ی در اورد که  
 رها : ای وای خدا مرگش بده 
 شروین  یر لب : خدا نکنه 

 اما همه شنیدن فکر کنش یکش بلند گفت خخخ 
 سرشو انداخت پایین 

 دستت چی شدرا اینطوری تو ای ایرها : یعنی چی تو چرا انقدر طول دادی چ
هیال : ای وای ای وای چیه راه انداختی بابانان  بون به کام بگیر  هیچی بابا یه 

 بشکه ا  من خون گرفتن منش ا  حال رفتش  همین 
 اپاما : بچه ها شهریارو تنها گذاشتین گ*ن*ا*ه داره 

 شروین : اره بابا برادر بی چارم فکر می کنه مقصر اینه 
  : نه مقصر ماییش من واقعا عذر می خوام عال حضرت هیال

 شروین :اون مقصر نیست 
رها : خوب باشه اصال اسمون مقصره اون خودش میگه مقصره اونوقت تو دایه 

 عزیز تر ا  مادر شدی 
 شروین : خوب که چی ؟ 

 رها : نخود چی پیچ پیچی ارپیچی لئوناردو داوینچی  
 اندا ه کافی دعوا کردین ) با دادخخخخ(پالیز : د بسته دیگه به 

 رادوین : راست میگه دیگه 
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 پالیز یکی ا  اون نگاه هایی که میگه حرف نزنی بهت نمیگن اللی بهش کرد 
 ال مصب چقدر نگاهش حرف داش خخخ

 رادوین هش سرشو انداخت پایین 
 رادوین ) پایا ( 

 بابا این دختره چه کینه شتریه ول کن نیس 
 ی شدیش ای خدا چیکار کنش حاال منعجب گرفتار

 رفتش پیش شهریار 
 من : داداش خودتو اذیت نکن چیزی نیس که خوب میشه نترس 

سه خون شاش کا شو باال اورد وای تو چ به ل*ب*م داغ ننون  به کنارم تو  سر
  ?بمون

ای خدا با  منو نو گرفت خخخخخولی واقعا چشاش قرمز بود صورتشش مثل 
ترسیدم نکنه مرده باشه ولی خوب انقدرم خنگ نیستش که میت سفید یه لحظه 

 ��?وقتی پلک می  نه یعنی  ندس
 هفت   

 رادوین )پایا (
شییهریار) اتردین (: تقصیییر منه پایا اره مگه نه اگه من دسییتمو بر نمی داشییتش  

 اینجوری نمی شد 
 من : نه بابا به خاطر همون پسره بود که...

 پیدا کنش می کشمش شهریار :من اگه اون پسره رو 
 من : اتردین این چه حرفیه ؟

 شروین ) ابتین (:چی شده چی میگید شما 
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 شهریار :من اون پسره رو می کشش
 انگار داش با خودش می حرفید حواسش نبود 

 شروین : پایا این چی میگه 
ضع دچار کرد پخ پخ می  سا(رو  به این و شید)تی سره که خور من : میگه اون پ

 کنه 
 گشت اشارمو گذاشتش رو گلوم کشیدم مثال من مردم خخخخ بعدم ان

 شروین : اتردین حالت خوبه فکر کنش تو هش باید بستری شی !
یکدفعه دیدیش یک دکتر و پرسییتار با سییرعت رفتش سییمت اتاق تیسییا شییهریار  

 پشت اونا دوید 
شید تا دکتر  ستارم پرده رو ک سی می کنش پر شیدو برر شت عالئش خور دکتر دا

 اومد بیرون شهریار پرید نلوش 
سی می  شد ) بچه ها چون اینجا کویته اونا به  بان اینگیلی شهریار : دکتر چی 

 ( ?حرفن باهمه من به فارسی می نویسش
 دکتر : بیمار به هوش اومد تا نیش ساعت دیگه میاد بخش 

 تیسا ) خورشید (
وای چرا اینجا تاریکه روی چشییام چرا قلمبس دسییتمو اوردم باال تا برش دارم 

 که یه اژیر به ا در اومد وای یا خدا فکر کنش من مردم یا حضرت عباس
ای قدم های چند نفر اومد بعد یه نفر  اون قلمبه رو ا  رو چشام بر داشت  خدا 

 امواتشو بیامر ه 
 اخ پاممممممشواااااااااای پام 



 87 چنده ؟ ییلویعشق ک

 دیدم یه مرده اینهو کروکتیل افتاده رو مو داره چشامو می کنه اخیشش 
 داشتش اتاقو نگاه می کردم که چشام خود به خود بسته شد و...

 چشامو با  کردم نور خورشید خورد تو چشمش
 دیدم در با  شد اوا این پسره شهریاره که  

چه غ گه  گه من : ای وای ای وای توهش مردی تو دی یل مرده م لطی کردی ذل
عاقا همین طوری داشتش می گفتش  اونورم بیمارستان داره  خدانون مامانش بابام

 که بچه ها اومدن تو 
  دم  یر گریه همه خشکشون  ده بود 

شدیش  ستامش مردن هی رو گار بابا ما که هنو  مزدوج ن من : ای دنیای نامرد دو
  آپی تو چرا؟ بچه ها وااااااای خدایاااا

هیال) نهال(  د  یر گریه : تو بال مال سرش اوردی سرشش خورد به  مین حالش 
 بده چرا نکنه ضربه مغزی شد 

 آپاما )روشا (: یه لحظه خفه شید خورشید تو فکر می کنی مردی ؟
 من : مگه نمردیش نکنه تو دو خیش 

 رها) یاس (  : خوشید خفه می شی یا خفت کنش
 من : خیلیش شیک مجلسی 

  ?یار : حالت خوبه؟شهر
 من: اره بابا کوک کوکش بریش بیرون صفا سیتی 

 یه پرستار داخل اتاق بود داشت سرممو چک می کرد همه حرفامونو شنیده بود 
رو به بچه ها گفت : من یه تیمارسییتان خوب سییراغ دارم دو ماهه خوب  خوب 

 میشه بعدم رفت 
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 من
 یعنی داشتن می ترکیدن  �😂😂😂�?بچه ها :

 ساعته  48ن : سرطان .مرض .کوفت. هرمار.حناق م
 شهریار میون خنده هاش گفت : خیلی باحالی دختر اصال روحیش شاد شد

 من : ببند بابا مگه اومدی سیرک هر هر می خندی 
 پالیز :دختر خدا نکشتت خیلی نوکی 

من :نانش !!! بیاین برین بیرون بینش مثال من بیمارم  ود تند سییریع خالی کنید 
 اتاقو 

 رادوین : با تمسخره خنده حتماااااااااا
 من  یر لب : نمیرین دیگه بعدم یه لبخند مرمو  تو دلش  دم 

  ?ا  کوچیکی اد در اوردنش عالی بود خودمو  دم به غش
 در حرض سیش ثانیه خالی کردن اتاقو رفتش دکترو اوردن 

شام نمره  شتش رو چ شتش گذا سریع عینک دکتر که ب*غ*ل تخت بود بردا منش 
چشییش چنده کور شییدم المصییب بعدم یه رو  نامه که رو میز بود برداشییتش و 

 مشغول مطالعه شدم مثال من دارم رو نامه می خونش 
 وای من فدای خودم بشش چه با عینک نا م 

سرمو  شدم دکتر با دو تا پرستار پریدن تو   سریع مشغول مطالعه  دیدم ا پا میاد 
 به حالت تعجب اوردم باال یه نگاه متعجب تر به بچه ها دکتر انداختش 

 عینکو برداشتش رو نامه رو بستش گذاشتش کنار 
 من :چیزی شده 
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 دکتر : فکر کنش دوستاتونش باید بستری کنش بعدم رفتن بیرون 
شدن  دم  یر خنده قهقه می  دم وای مردم ا  خنده بچه  صبانیت کبود  ها ا  ع

 اشک ا  چشام میومد پایین یه لحظه به سالمت عقالنی خوردم شک کردم
 شهریار با لحن کشداری گفت :  هرررررماررر

 ساعته  24حناااااااااااقق. مرررررض 
 رها : یعنی مردشورتو ببرن که خندیدنت هش مثل االغه 

عه ای خندم قطع شیید اتاق رفت رو هوا من داشییتش منفجر می شییدم ا  یکدف
 عصبانیت کتابی که دم دستش بودو گرفتش پرت کردم سمتش که خورد تو سرش 

 یه آخخخخخخ  گفت 
 شروین : چی شد ؟ چی شد؟

سمتش که چون هیال ب*غ*ل تخت   سریع کتابو ا   مین گرفت پرت کرد  رها : 
 دمش نلوم کتاب خورد تو مالنش بود  حواسشش نبود سریع کشی

 هیال ) نهال (
من : آی  الهی  من ننا ه ی شییما دوتا رو بکشییش رو دوشییش  الهی دوتا تون با 

 دستای خودم چال کنش 
همین طوری داشتش غر می  دم که یکهو دستش کشیده شد ا  اتاق اومدم بیرون 

 دیدم فرسامه......
 هشت

 هیال ) نهال(
 و ؟ من :ااااا سورین چته ت

 فرسام :یعنی تو متونه نشدی  سرت داره خون میاد 
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 من : نانش؟؟؟؟؟
 شنیدم  یر لب گفت : فدای نانش گفتنت بشش من

 به روی خوردم نیاوردم 
 سریع منو برد پیش دکتر دکترم گفت   خمش سطحیه فقط پانسمان کرد 

 رفتیش تو اتاقه خورشید همه سرا چرخید سمت ما 
 رها) یاس( : ای وای خاک تو سرم انقدر محکش  دم پرید تو ب*غ*لش 

 من : اشکال نداره  یاسی  چیزی نشده 
 دیدم شونه هاش داره تکون می خوره 

 سرشو اوردم باال
 داشت گریه می کرد  

 من : یاس چرا گریه می کنی دختر چیزی نشده 
 ااا پس خبراییه چشش به شروین خورد که داش با نگرانی یاسو نگاه می کرد

 تیسا ) خورشید (: اه اه بس کنید این هندی با یارو بزرگ میشه یادش میره 
 من : یعنی رو نیست که دروا ه قزوینو گذاشتی تو نیبت 

تیسا ) خورشید(:   بسه دیگه دور مریضو خلوت کنین خستس می خواد ال ال 
 کنه البتع اگه انا ه بدین 

 شهریار : منظور ؟؟؟؟
خورشییید (: منظور اینکه به صییورت کامال با ادبانه  و به صییورت غیر تیسییا )  

مستقیش عرض کردم بفرمایید بی ادبانشش میشه میری بیرون یا با تیپا پرتت کنش 
 بیرون 
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 لحنش طنز بود
شت پس  ساده بود دا ستش وای سامی که ب*غ*ل د شید  یهواپاما نیغ بنفش ک

 می افتاد
 اپاما : وای بچه ها شرکت 

 ع کردیش به نیغ کشیدن فقط یک ساعت فرصت داشتیش همه شرو
اپاماد: خورشییید تو که حالت خوب نیس نمی تونی بیای به اقای شییریف می 

 گش برات برخصی ب رده ) منظورم  همون رد کنس خخخخخ(
 ما باید بریش بعدم سریع رفتیش  ا  اتاق بیرون   

 دیدیش پسرا هش پشت ما راه افتادن 
 من : شما کجا؟ 

 می : بابا می خوایش شرکتو ببینیش سا
 من : پس تیسا چی ؟ 

 شهریار : من هستش 
 من : خوب باشه مرسی خدافظ 

 اپاما 
 من : بچه ها سوار شید 

سوار فراری خوشکلش شدیش البته فقط منو هیال رها پالیز سوار  دفور رها شدن 
 و پسرا هش فراری سامی با فرسام  رادوین شروین با المبورگینی شروین 

 حرکت کردیش  نگیدم به رها 
من : رها با سرعت نت میای باید سرنیش ساعت راه دوساعته رو بریش پسراهش 

 خودشون میان 
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 عشقش  بریش koرها : 
 و...

پسییرا با اینکه  410پامو تا اخر رو گا  فشیییار دادم عقربه سییرعت رفت رو 
ماشیینشیون چیزی ا  ما کش نداشیت اما عقب افتادن واال مثل ما نیسیتن که به 

 فکر نونشونن 
 در عرض  دقیقه رسیدیش خخخ فکر کن چجوری رفتیش 

 همزمان گوشی چهارتامون  نگید 
دیش همین که دسییتمو رو صییفحه کشیییدم ای داد به هش نگاه کردیش نواب دا

 سامی اومد 
می دونین سییرعتتون سییامی : دختره سییر خود این چه وضییع رانندگیه هااااااا؟

 چقدر  یاد بود 
 بدون اینکه نواب بدم قطع کردم واال پسره گاو به چه حقی سرم داد  د 

 رها 
 گوشی رو برداشتش 

 یکه بزرگت گوشته این چه وضعشروین : یاس یاس دعا کن دستش بهت نرسه ت
 رانندگیه دختره نفهش

سر هیچی بهت نمی گش دور برت نداره تو حق توهین به منو  من : هوووی اق پ
 ؟ koنداری 

 بدون اینکه منتظر نوابش باشش قطع کردم -حاال هش بدرود موسیو 
 پالیز 



 93 چنده ؟ ییلویعشق ک

به  نگ مکررش قطع کردم  یه نگاه به صییفحه گوشییی انداختش بدون تونه 
 تش رو سایلنتگذاش
 هیال 

 من : نانش
 من بلدم چجوری اینو خام کنش که باهام کاری نداشته باشه  ها ها ها

فرسام با لحنی که سعی در کنترلش داشت گفت : نهال چرا اینطوری می رفتین 
 ما ترسیدیش 

 من : خوب ببخشید
  فرسام : دیگه تکرار نشه خوب ؟ ) با لحن ارومو آرامش بخشی این حرفو  د (

 من : باش  بای  بای 
 فری: بای 

 آخیش خخخخ 
 رفتش پیش بچه ها دیدم 

اپاما رها که بی حوصییلن پالیزم بی خیال رفتیش باال به منشییی گفتش اومدیش به 
 شریف بگه رفتیش تو اتاق خودمون  ....

 نه
 سامیار 

 دخترا حرکت کردن ما هش پشتشون داشتیش میرفتیش 
سرعتمونو بردیش باال  اما اینا دیوونه بار می  شد ما هش  شون  یاد  سرعت دیدیش 
سفانه  سفالت موند متا شون روی ا سبقت می گرفتن که رد الستیکا رفتن چنان 
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دوتا ماشییین با سییرعت پیچیدن نلومون سییبقت گرفتیش ولی مثل اینکه عقب 
 افتادیش هر چی میرفتیش نمی رسیدیش اخرم گمشون کردیش 

 شروین  دیش کنار پیاده شدیش منو 
فرسام : بابا اینا روانین دیدی چجوری رانندگی می کردن معلومه این کارن ولی 

 اینجا نای این کارا نبود 
 شروین : چرا اینطوری می رن اینا 

 رادوین : گفتن االن میرن  یر تریلی 
 من : اینا ادم بشو نیستن 

 گوشیامونو دراوردیش  نگیدیش به دخترا
 من که هر چی نیغ نیغ کردیش دیدم هیچی به هیچی اخرم قطع کرد 

 رادوین تا  نگ  د دختره قطع کرد 
 شروینش دعواش شد 

فرسییام که اروم میحرفید ) خداییش حال کردین با ادبیاتمون ( هر سییه تا بی 
 حوصله بودیش فقط فری کوک بود ) فری مخففه فرسامه خخخخ(

سوار من: بچه ها دخترا که رفتن بیا شهریار تنها ا   رفتیش  ستان  ین ما بریش بیمار
 شدیش حرکت کردیش 

 شهریار ) آتردین (
 ای بابا این دختره ا  موقعی که بچه ها رفتن خوابه 

 من : خورشید 
 -------خورشید :
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 من : خورشید بلند شو 
 خورشید : سکوت 

 من  بلند تر : خوررررشید بلند شو 
 خورشید : سکوت 

 رررررشید خورررررررشید خوررررررررشید ) با داد(من : خورررر
به سییرم دسییتش نبود این دختره پاهاش یکدفعه پایین پرید گارد گرفت با  خو

ست می کرد میگش  سربه نی سته اینطوریه ، نبود که هیچی نکی نانو میزد  شک
 نکنه قاتل نکی نان اینه با  من تخیلی شدم هههههههههههی

،بابانان من مریضییش خبر مرگش کفه مرگمو خورشییید :تو مریضییی، بیماری 
 گذاشته بودم

 من : خوب حوصلش سر رفت
 خورشید : یه قابلمه بیار

 من :براچی؟
 خورشید : برا اینکه من بزنش تو بر*ق*صی

 من : گمشو

 خورشید : نان تو  
 من : نان خودت خوب من حوصلش سر رفت

خورشید : میگش فکرکنش به نای تو منو بستری کردن ،تو اوضاعت ا  من بدتره 
 که ،برو بیرون قدم بزن 

 من : نه اخه میدونی مسئولیت تو با منه 
 خورشید :چی ؟ آتردین در خواب بیند پنبه دانه 
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 برو بابا بزار باد بیاد من بخوابش 
 من : خوب بیا یه کاری کنیش 

 خورشید : چیکار ؟ 
 : چیزه ...چیزه خوب میدونی...من 

 خورشید : خوب میدونی که میدونش حرفی نداری دیگه بگیر بخواب بابانان
 سی  

 آپاما )روشا(
که بتونیش خودمونو  ندیش هیچی نبود  تاق داشییتیش مگس می پرو رفتیش توی ا
شیش می  سریع اماده  شی گرامی اومد اطالع داد  ساعت من سرگرم کنیش بعد دو 

 یریش ) ای من سر قبر این شریف سلفی بندا م (خوایش عکس بگ
رفتیش داخل کمدی که تو اتاق داره باالخره خارج ا  کشییور بود و ما مدلینگ 

 بودیش پس نمی تونستیش  یاد حجاب کنیش نه که بدمون میومدخخخ
من یه پیراهن کوتاه سییبز ابی + شییلوار نین ابی تیره با یک دسییتمال گردن فوق 

 کتونی سبز  العاده نا  با کفش
پالیز یک شییلوارک تا پایین  انو به رنگ سییورمه ای با یک تاپ پوشیییده چون 
ستمال  سفید بود با یه د شده بود تاپش  شیده  سمت با و و گردنش با گیپور پو ق

 سر کوچیک با کفش کتونی سرمه ای سفید 
شنه  ساپورت رنگ پا و کفش پا سلی با یک  سا یک پیراهن بلند به رنگ ع  5تی

 سانتی مشکی که روی پاشنش کار شده بود 
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سر   ستمال  شو داش و  بلند بود نیا  به د سش که نقش موها سا چون کاله گی تی
 نداشت 

 ما با دستمال گردن کاله کپ هش می  اریش 
رها یک تاپ دکلته با یک نلیقه روش تاپ سییفید نلیقه سییبز یشییمی بود با 

 فید سانتی س 10شلوار کتان دم پا با کفش پاشنه 
هیال یه بلو  که قسمت با و روی سر شونش پاره بود مدل چهارخونه مجلسی 
صییورتی مشییکی با شییلوار نین که روی رون و  انو هاش پاره بود با یک کاله 

 کپ باحال 
و ما اماده شدیش به منشی گفتیش عکاسو ا کرد بعد چند دقیقه عکاس ها اومدن 

 م شدن عکس با  وایای مختلف ا مون عکس گرفتن بعد تمو
سمت  سا مونو عوض کنیش  همون طوری رفتیش  شد لبا شد وقت ن شب  چون 

 هتل ایندفعه هش رها و من راننده بودیش 
 رها ) یاس(

خدا رو شییکر این چند رو   ود کارامون تموم میشیییه منظورم کارای شییرکته 
 شبه  7ساعت 

سوار ماشین شدم دیدم گوشیش داره  نگ می خوره  شروع کردم به حرکت کردن 
 دستمو روی صفحه کشیدم آپاما ) روشا(بود 

 من : نونش روشا 
 آپاما :یاس پشتش حرکت کن می خوایش بریش ددر دودور 

 من : باش 



wWw.Roman4u.iR  98 

 

شار  ساعت رسیدیش به یه آب شهر بعد یک  سمت خارج ا   حرکت کردیش رفتیش 
 اوشمل 

شد تعداد کمی اونجا در حال عکس گرفتن بودن  چون  شت تاریک می  هوا دا
بعد چند تا عکس که دسته نمعی گرفتیش نشستیش به غروب افتاب نگاه کردیش 

 بعدم مشغول حرف شدیش  مان ا  دستمون در رفت 
 ساعتو نگاه کردم 

  ?شب بود  1ساعت 
 شبه  1رو به بچه ها گفتش :اوه اوه بدبخت شدیش ساعت 

 اما :نننننننن !!!!!!!!آپ
 من : اره بدویین حرکت کنیش 

رفتش سوار ماشین شدم دیدم گوشیش داره  نگ می خوره ااااا این که شری نونه 
 ) شروین ( 

 من : بله 
 شروین با داد: علیک سالم ساعت چنده ؟؟؟؟

 من:  نگ  دی ساعتو بپرسی 
مسییئولیتتون با ماااااا  شییری : د نه د تا موقعی که این ماموریت ادامه داره شییما

 فهمیدی ؟
 من : نه نه نه...

 کجایید ؟؟؟شری:ادامه نده
 من :سر قبرتو داریش مراسش ختمتو برگزار می کنیش 
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 شری :درست حرف بزناااا .گفتش کجایید؟؟؟؟
 ؟koمن  منش گفتش سر قبر تو بعدشش من هر نور عشقش بکشه میحرفش 

 شری: اون روی سگ منو باال نیاراااااا 
 من : روی خرت که باال اومد بزار روی سگتش باال بیاد

 شری : فقط دعا کن دستش بهت نرسه 
 بعدم قطع کرد 

 منش گوشیو انداختش باالی داشبورد سرعتمو  یاد کردم 
 هیال ) نهال(

 داشتیش میرفتیش که گوشیش  نگ خورد فرسام بود
 همین که گوشی برداشتش  ر  د اوفففف 

احمق نصییف شییبی کدوم گوری رفتی هااااا حاال دیگه  فرسییام : کجایی دختره
)داد  �😡😡😡😡😡😡�?کارت به نایی رسیده که نصف شبی میری بیرون

 میزداااا(
من : اوووووووو چه خبرته ترمز کن ما همه باهن بودیش چی میگی برای خودت 

 هاااااان ؟؟؟بعدشش دلیلی نمیبینش که برات توضیت بدم 
 ج نکنااااا ؟ کدوم گوری هستین ؟؟فرسام : نهال با من ل

 من : خارج شهر 
 فرسام با داد : گفتی کجااااایی؟؟؟؟

 اب دهنمو قورت دادم گفتش : خارج شهر .
فرسیییام : تو خیلی غلط کردی خیلی بی نا کردی اینجا کویته نه ایران که ول 

 می چرخی دختره...
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 من : خیلی اشغالی 
 قطع کردم عوضی بیشعور فکر کرده کیه 

 رو به آپاما گفتش : آپی تو رو خدا سریع تر برو 
خیلی ناراحت شدم ا  دست فرسام منی که واسه کسی تره هش خورد نمی کردم 

 حاال به خاطر حرفای بی سر تهش ناراحت شدم 
 آپاما : نهال چته چرا تو همی 

 من : هیچی 
 آپاما : هیجی یعنی خیلی پس بگو 

 رو گفتشمنش چون حوصله بحث نداشتش همه چی 
آپاما:خاک هفت عالش تو سییرت گاوووو تو که حرف کسییی برات مهش نبود به 

 خاطر یه ادم  بون نفهش این طوری تو هش رفتی 
 من :پس چیکار کنش 

 آپاما : ولش بابا خوش باش
 سی یک  

 هیال )نهال(
 آپاما : ولش بابا خوش باش بعدم سرعتشو بیشتر کرد 

 واقعا حق با اپاماست   االن که دارم فکر می کنش فهمیدم
 بعله عاقا فرسام ا  این به بعد می بینی هیال چجوری می شه    رسیدیش به هتل 

 سریع پیاده شدیش رفتیش باال رسیدیش به اتاقامون در با  کردیش  تو 
 فرسام )سورین (
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شاید دخترا بیان که دیدیش نیومدن    ستان منتظر بودیش  شور می  د تو بیمار دلش 
یش کمی دور  دیش تا برسیین بعد یک سییاعت دوباره رفتیش بیمارسییتان بعدم رفت

 دیدیش نیومدن به همین دلیل راه افتادیش سمت هتل  و رفتیش تو اتاقامون 
 اوفففف کاشکی اون حرفا رو به هیال نمی  دم 

 شروینش حوصله نداشت چشاشو بسته بود  
صبانی بودن هش  شون مثل اب گرم قل قل می کرد هش ع سامی رادوینش دل این 

 نگران با  ما عصبانیتمونو خالی کردیش وگرنه چی میشد  
ای در شنیدم سریع رفتش بیرون دیدم دخترا اومدن ولی من دیر رسیدم چون اونا 

 دقیقا همون لحظه درو بستن 
 من : بچه ها دخترا اومدن 

دی سامی مثل وحشی ها حمله کردن سمت در منو شروین همینو گفتش این را
سریع پریدیش نلوشون نزاشتیش برن بیرون  اونام هی سعی داشتن بزننمون کنار 

 این سامی هش که انگار ا  باغ وحش اومد بیرون 
من : داداش .داداش اروم باش بابانان تو نه شوهرشی نه ننشی نه داداششی نه 

 به ما ربطی نداره  باباشی فعال هیچی نیستی پس
 با این حرفش انگاری یکش اروم شدن چون دست ا  مقاومت برداشتن ..

 هیال ) نهال(
 اصال باورم نمی شه پسره ...

 بهتره دیگه فکرشو نکنش 
من : بچه ها بهتره بخوابیش فردا باید بریش بیمارسییتان خورشییید مرخص میشییه 

 باید ببریمش شرکت 
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 آپاما :اوت که نمی تونه
 چرا حداقل می تونه ارایشمون کنه  من :

 پالیز : اینش حرفیه 
سریع گفت :  شه پرید  رها: بگیرین بخوابین.. بعد انگار نیزی یادش اومده با
 واااای مهمونی پس فرداااا بچه ها پسرا هش هستن .فردا باید بریش لباس بخریش 

 آپاما : باشه فعال شب بخیر 
 سامیار 

کار کنش ا  دسیییت  یاااا چی این دختره نفهش اخرم میزنش می کشییمش خدا
 ��?اوفف

 وای دختره خی ره سر ) یعنی سرتق(نه نوابمو داد نه باهام حرف  د 
 من اخر ا  دستش روانی میشش 

 من با داد:اخ بچه ها 
 فری: مرض چته چرا داد می  نی ؟

 من : پس فردا باید بریش مهمونی 
 سامی : مهمونی برا چی؟

 برا چی ؟ شری :راست میگه مهمونی
 من : برا ماموریت دیگه فردا اولین مهمونیه 

 سامی : ااا خوب شد گفتی یادم رفت فردا باید بریش خرید 
 من : اره پس بخوابید و....

 آپاما ) روشا (
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 با نور خورشید چشامو با  کردم  
 صبحه  8واااااای خاک  ساعت 

 با نیغ " بببببچه ها بچه ها بلند شید دیرررر شد 
 همه پریدن ا  خواب 

 هیال : چی شد ؟
 پالیز : چه خبره ؟

 رها : حتما با  سر کاریش 
 من: می گش بلند شید دیر شد 

 هیال: بدویید راست میگه 
ساعت   صبحانه بخوریش  شد تا  شغول کاری  شدیش هر کس م سریع همه بلند 

 حرکت کردیش 8/30شد 
 هیال  همه رفتیش سمت پارکینگ ایندفعه  هیال من با ننسیس

 پالیز و رها با بی ام وه پالیز
 حرکت کردیش  به سمت بیمارستان .... 

 شهریار 
 ما ا  دیرو  تا حاال خوابیش این تیسا نمرده باشه  8/45وااا ساعت 

 من : خورررشید 
 وای من می ترسش خاک تو سرم با این هیکلش 

 من : خوورررشید هاااای 
 یکی ا  نشاشو با  کرد 

 (: هااااااااان؟؟؟؟تیسا )خورشید 
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 تو هنو خوابی بلند شو من برم صبحانه بیارم  8/45من : بلند شو ساعت 
 رفتش صبحانه گرفتش خوردیش ....

 سی دو  
 پالیز ) سرمه (

رسیدیش سریع پیاده  9با سرعت رفتیش به سمت بیمارستان اخش  راس ساعت 
قو با  ها در اتا شدیش با بچه ها رفتیش سمت اتاقه تیسا ) خورشید( مثل وحشی

 کردیش 
 من سریع پریدم داخل گفتش : سسسسالم 

 دیدم این دوتا دارن با تعجب نگام می کنن
 من:چیه ؟نگاه داره ؟ سریع اماده شید بریش 

 شهریار) آبتین( : کجا؟
شه تا  ودتر بریش  ضر  سریع تر حا شید باید  من: اااااوا اقا آبتین ندیدمتون خور

 شرکت 
 شهریار : اون که نباید بیاد 

 من : چرامیاد یه کار دیگه انجام میده 
 شهریار: باشه پس من میرم حساب  کنش  

 خورشید: نه نه وایسا عابربانک منا ببر
 شهریار: چی؟؟؟؟؟بروبابا بعدم رفت 

سریع خورشیدو حاضر کردیش رفتیش سوار ماشینا شدیش  خورشیدم اومد سوار 
 ماشین من شد  
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 ر: پس من چی؟؟شهریا
 هیال:متاسفانه شما باید با تاکسی برید 

تیسا: مرسی بابت کاری که برای من کردید واقعا منو شرمنده کردید نبران می  
 کنش 

 شهریار: نه بابا ولش کن فعال خدافظ
 آپاما : خداسعدی

شرکت  سمت  شدیش حرکت کردیش  سوار  سیدیش رفتیش باال به  9/55سریع  ر
بعدم رفتیش سمت اتاق رفتیش تو که  منشی اومد  توی اتاق   منشی گفتیش اومدیش

 روبه ما گفت : برین پیش اقای شریف  ماهش سریع رفتیش اونجا
 اقای شریف: سالم 

 منو بچه ها : سالم
اقای شییریف :می خوام امرو  خودتونو بهترین کنین ا  همین حاال هش شییروع 

 د ون می گش چیکار کنیمی کنید فقط دوساعت فرصت دارین بعدشش خودم بهت
سته فقط ارایش بچه ها رو به  شک شید چون پات  سا(خور شما )خطاب به تی

 عهده می گیری اما خودتش حاضر می شی
 خورشید:چشش

 اقای شریف : مرخصید 
شروع کرد به ارایش کردن اول من  بودم  شید  سریع رفتیش توی اتاق خور ماهش 

ست لباس بنفش با خطوط  رد گرفتش با یک شیک البته ل*خ*ت یه د ی بود کاله 
یه تاپ گرفتش که یه طرفش ا  شونه تا ارنج با  بود بعدشش ا  آرنج تا اون دستش 
به صورت ضربدری با  بود رفتش نشستش رو صندلی تیسا شروع کرد به ارایش 
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کردن اول کرم  د بعد روش یه دور پودر  د بعد پشت چشمو مشکی کرد روش 
دم با یه رژ لب بنفش به کار خاتمه داد موهامش یک با بنفش و  رد کار کرد بع

طرفشییو صییاف ریخت روی شییونش یه طرف دیگه هش گیس کرد بعدم برد اون 
 طرف سرم به صورت گل درست کرد +یک شلوارک کوتاه 

سه تا روی  شکل گل  شت که روش به  سمونی بردا ست لباس ابی ا آپاما  یه د
 لباس با  بود 

ه .هممون همین تاپ شییلوارک بود فقط مدال اونش تاپ شییلوارک داش با کال
 رنگاش فرق داش) مثال یه کاره مملکتیش اونوقت این شکلی هستیش (

 برای تیسا عسلی بود برای رها قرمز و هیال کرم قهوه ای 
 بعد دوساعت اماده اماده بودیش به منشی گفتیش رفتیش تو اتاق شریف 

به ما گفت : همراه من بیاید شییریف تا  هیال رو دید چشییاش برق  د خندید رو
دنبالش راه افتادیش رفتیش  یره  مین در رو با  کردم وای باورم نمی شیییه اینجا 
کجاسیت یه سیالن مخصیوص همیناااا یعنی مد .پارتی و.. خالصیه همه چی 
داش فقط عجیب اینجا بود که یخی بود همه چیز با یخ ا صییندلی میز بگیر تا 

 لوستر و...
 چجوری یخاش اب نمی شد خدا داند 

شریف: خوب مهمونی اینجاست منو دونفر ا  دوستام اینجاییش تا انرا شما رو 
 ببینیش   همه خونسرد وایساده بودیش 

 (?شریف با خودش گفت) اینا که اصال استرس ندارن
 و....
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 سی سه  
 آپاما)روشا(

ن بیاید همه شییریف: شییروع کنید...برین پشییت پرده اروم اروم خرمن خرم
 سرامونو به نشونه مثبت تکون دادیش رفتیش پشت بچه ها همه به من خیره شدن 

سرمه بعد یاس  شید اول من میرم بعد نهال بعد  شته با سترس ندا صال ا من: ا
 خورشید تو فقط وایسا کنار 

 خورشید : باش
همه شییروع کردیش خیلی بد بود شییریف همراه همون دوسییتاش که قراره تو  

سرمه رو نگاه می کردن چون یاس با  مهمونی شن بودن اونام فقط منو نهال و  با
 اون چشاش ادمو به غلط کردم مینداخت

 انرا تموم شد که دست  دن 
 شریف: خوبه 

 (?) مرتیکه اشغالی ..میگه خوبه این که عالی بود
 اینجا باشید  7شب شروع  میشه ولی شما باید   9خانوما فردا نشن ساعت :

 منو بچه ها : باشه 
 شریف :خوب خوش اومدید 

 واه واه بزنمشاااا
سییریع اومدیش بیرون سییوار ماشییین شییدیش وسییایلمونو همراهمون اورده بودیش 

 پایین واسه همین سریع حرکت کردیش 
 من : بچه ها بریش هتل

 بچه ها : نه
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 من:پس چی؟
 هیال : شهربا ی

 وای بری شهربا ی رها: خجالت بکش خرش گنده با این هیکلت می خ
 هیال با لحن بچه گونه: خوب دوس دالش

 پالیز: باش گریه نکن حاال بریش  هیال یه نگاه چپ چپی بهش انداخت
 من : باشه بریش 

 رفتیش شهربا ی ...عالی بودوخیلی بزرگ 
 هیال : بریش چرخ فلک دو نفرش 

ما بره علف خه خره یکی ا   یار ..ا با ی درن بدید  ندید  بچره پنچ  من : عزیزم 
 نفریمااااااا

 هیال : خوب بعضی هاش سه نفرس 
 تیسا : باشه اما اول بریش بستنی قیفی بگیریش 

 من : اینجا هش باید شما رو بشناسن حتمی می خواید لیس بزنید
 ��?هیال : اره اره

 ادای اوق  دنو در اوردم 
 من : خا وایسین برم بلیط بگیرم 

 بچه ها : باش 
  رفتش بلیطو گرفتش

 من : با بستنی سوار شید 
 تیسا :اره



 109 چنده ؟ ییلویعشق ک

 من : بریش

 رفتیش سوار شدیش  منو هیال باهش اون سه تا هش باهش 
شد  ستنی کنده  سر ب سو که  دم  ستنی کوفت می کردم لی شتش ب هیچی دیگه دا
سر یه پسره  حاال  افتاد پایین منو هیال با کله بستنیو دنبال کردیش  رتی خورد تو 

یه طر مما رو داری ا   تادی نده ف ا  ترس داشییتیش پس میوف یه طرف ا  خ ا  
 داشتیش میترکیدیش

 تا پسره سرشو بلند کرد ما مثل بمب ترکیدیش ا  خنده اون کسی نبود نز سامیار 
 موهای خرمایی رنگش ترکیده بود

 اخ اخ اخ دیدم وایساده داره مثل میرغضبا نگامون میکنه وای پسرا هش بودن 
سنگ ق ضع هیال : اخ اخ اخ  سر و شدیش اونش با این  بر بیارم خدمتتون بدبخت 

 یه اشاره به سر تا پامون کرد 
 من : خاک 

کابین پالیز تیسییا رها باالی ما بود البته هیچ کدوم ا  این کابینا سییقف ندارن 
 پاهامونش اویزونه 

 من : یااااااااااس   با داد
 رها : هااااااان ؟؟

 من : بدبخت شدیش خره پسرا پایینن
 رها : بررررروووو

 من : بستنیش نصف شد افتاد رو سر سامی دید مارو 
 رها : پس کارمون ساختس لباسامون کارمونو تموم می کنن

 یهو دیدیش چرخ فلک ایستاد   
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 من : تموم شد !!!
سرمونو انداختیش پایین اومدیش فلنگو ببندیش که  شدن بعد ما  اول بچه ها پیادع 

نفت کفش نلومون ظاهر شد سرامونو اوردیش باال که دیدیش پسرا کش مونده  5
 ما رو تیکه تیکه کنن 

شلوارک میاد بیرون چه  شون با تاپ  شن دختر سرهنگ رو شش  سامی : به به چ
 غلطی می کنین تو شهربا ی با این وضع هاااان ؟؟

 ......ادامه دارد خخخ
 سی چهار

 آپاما ) روشا (
شلوارک میاد بیرون چه سامی : به به چ  شن دخترشون با تاپ  سرهنگ رو شش 

 غلطی می کردین با این لباسااا هاااااان ؟؟؟
من : اوال ما کاری نمی کردیما ما هر چی دستور می دنو انجام میدیش به دلخواه 

 نیست که 
 فرسام: غلط کاری های خودتونو به پای ماموریت دستورا ننویسین 

 هیال : تو یکی خفه 
 م : تو دهنتو ببند دختره ...فرسا

 هیال : هه کافر همه رو به کیش خود پندارد 
 فرسام خیز برداشت سمت هیال که رادوین اونو گرفت 

 شروین :بس کنید اینجا نای دعوا نیست 
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بعدم رو به دخترا گفت : بهتره  ودتر ا  اینجا بریش همه رفتن سمت ماشیناشون 
 تا حرکت کنن

 سامیار ) پاشا (
یش با بچه ها توی شییهربا ی  راه می رفتیش تا برسیییش به ترن نزدیک چرخ داشییت

یه چیز سییرد افتاد رو سییرم دیدم ای وای اینکه بسییتنیه. فلک شییدیش که یهو تلپ
شکش  د نه تنها من بلکه بچه ها هش همین طور  اونا به  سرمو باال اوردم که خ ..

شییلوارک ا   ور نظرتون کی بودن دختراااا با سییر وضییعی افتضیییاح با تاپ 
 لعنتی  �😡�?عصبانیت می خواستش بزنش شهربا یو خراب کنش

 فرسام ) سورین (
نه چرا اینجوری شییید من چرا  وای نفس کش داشییتش می مردم این هیالی م
اینجوری شدم چرا این حرفو نلوی همه بهش  دم من که میدونش اون همیچین 

 ادمی نیس 
ه آپاما باهاش میحرفه اون اشییک با چشییمام دنبالش گشییتش دیدم همون طور ک

 میریزه اصالنش حواسش نیست 
 نمی دونش چرا یه نوری شدم مثل ابر بهار اشک میریخت 

رفتن سوار ماشین شدن حرکت کردن سمت هتل ما هش با ماشین دنبالشون می 
 کردیش که یکدفعه سرعتشون  یاد شد 

 پیچیدن تو یه فرعی 
 ن من : اااااااااا سامی دخترا کجا رفت

سامی : نمی دونش اینجام که بزرگراهه نمی شه برگشت سرعتمونش  یاد بود کجا 
 رفتن اینا فرسام نباید اون حرفو می  دی 
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 من : اره بابا  غلط اضافه بود خودمش پشیمونش 
 آپاما 

من : دیدم هیال داره دیوونه بار رانندگی می کنه هر چی بهش گفتش من بشییینش 
 گوش نداد 

سرعتش کش بود  من :نهال اروم شکر پالیز هش  باش گممون کردن ولی خدا رو 
 هش رانندگیش خوب بود تونست بپیچه 

یکش دیگه رفتیش رسیدیش به یک سوپر هتل ) نایی که هش هتل بود هش رستوران 
 هش مرکز خرید هش پارکینگ هش ...(

شکر اینجا اومد نلوی  شهری بود اونش ا  نوع تفریحی خدا رو  سه خودش  وا
 راهمون وگرنه خدا داند چی میشد 

 هیال  د کنار پیاده شدیش 
 من : بچه ها اول بریش خرید بهتره برای لباس های فردا مهمونی 

 بچه ها : اره بریش  
 رفتیش خرید کردیش بعدم هتل رفتیش یه اتاق بزرگ گرفتیش 

 ا ) خورشید (تیس
 اوفف تو چشای شهریار دلخوری رو دیدم

 رها ) یاس (
بدبختش می کنه )  ناراحت بود می دونش دیگه فردا  شییروین ا  دسییتش خیلی 

 مهمونی رو می گه(
 پالیز )سرمه (
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 اوه اوه حالش ا  این پسره نچسب بهش می خوره چندش
 سی پنج  

 آپاما ) روشا ( 
فردا می ریش شرکت پسرا هش هستن تو مهمونی بقیه من : بچه ها بهتره بخوابیش 

خریدا ایش که موند فردا صییبت بلند میشیییش میریش انجام میدیش شییریف گفت 
 بریش شرکت پس وقت داریش حاال هش شب بخیر  3ساعت :

 فردا صبت ...
بیدار شییدم بچه ها رو هش ا کردم رفتیش صییبحونه خوردیش بعدم لباس خریدیش 

 شرکت  اوف فعالنش تو این هتل موندگاریش  و...حرکت کردیش سمت
سارو پوشیدیش موهامونش درست  شی خبر دادیش بعدم لبا شرکت به من رسیدیش 

رفتیش کارمون تموم شیید رفتیش به سییمته محل مهمونی  8کردیش سییاعت شیید 
همون  یر  مین یخی خودمون بیشییتر مهمونا اومده بودن این مهمونی نوری 

شرکت م صاحب  شت بود که هر کس  ضور دا شرکتش ح و بود با مدلینگای 
ستن  شده ها نبودن ولی می تون سته نزوه دعوت  شون بودن در ضو سرا هش ع پ

 بیان 
تفنگ دار وارد  5رفتیش نشییسییتیش رو صییندلی ها مشییغول حرف  دن بودیش که 

 شدن خیلی هش شیکو مجلسی خخخخ 
شون خیره شدن همانا همه به شدن  ابهتتون منو مرده خخخ هیچی دیگه وارد 

 همان البته نز ما. برعکس اونا که وارد شدن به ما  ل  دن 
سی نبود که کوتاه بیاد  شیمونی بود اما خوب هیال ک شای فری دلخوری پ تو چ

 وسط پر بود ا  دختر پسرا 
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فرسییام که قربونش برم ا  رو نمی رفت یکسییره  ل  ده بود به هیال  هیال هش که  
 بهش نگاه هش نمی کرد 

 نانوشته بینمون بود اما دخترا شدیش خونسرد بیخیال  یه قرار داد
 اونا شدن خدای محبت  خخخخخ 

 تو فا  خودمون بودیش که یهو یه دست اومد نلوی هیال اوه اوه اوه این که شریفه
 شریف رو  به هیال :افتخار می دین بانو )تانگو (

 هیال تو رودرباسی گیر افتاد گفت:حتما 
شری ست  شت تو د شو گذا ست ست خالی د سط پی شده بود  رفتن و ف که درا  

شده بود برای شریف پی چی مثل اینکه میزبان بودااااا )خداییش مجبور بودیش 
 به خاطر ماموریت به هر سا ی که می  نن بر*ق*صیش ( 

یعنی فرسییام داشییت میمرد دروغ نگفتش خواسییت بلند شییه که سییامی شییری 
شو می  ست شید الی موهاش )ا  اونا که گرفتنش کالفه بود چه نور همش د ک

 (?دست می  ارن الی موهاشون بعد ژست می گیرن میدن عقب  خخخ
هیال عالی میر*ق*صییید خوب باالخره بعد ا  چند دقیقه ر*ق*صییشییون تموم 

 �👏👏👏👏👏�?شد همه دست  دن
شت  شمل که پ سا رو یادم رفت بگش من یه لباس او ست اوه لبا ش هیال اومد ن

ش سورمه ای کمرش با  بو  به  صورتی  پالیز  کل برگ به رنگ فیرو ه ای هیال  
رها سییبز تیسییا عسییلی در کل با چشییامون سییت کردیش پسییرا هش کت شییلوار 
پوشیدن سانی مشکی با کروات قرمز فرسام با کروات طوسی شهریار مشکی 

 شروین قهوه ای 
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همین طوری داشییتش دور اطرافو دید می  دم که دیدم شییریف رفت پیش پسییرا 
هاشییون حرف  د بعدم دسییت داد کارتشییو هش گذاشییت روی میز رفت سییر با

 ناش
 سی شیش  

 فرسام )سورین(
 آخ خدا خدایا من غلطی کردم هیالی... هیالی من توی ب*غ*ل اونه
 شروین شامیار نلو مو گرفته بودم وگرنه دهنشو صاف میکردم 

ا ه نره امهیال یه لحظه نگاش به نگام گره خورد با چشیییام داشییتش می گفتش ک
 ...اما اون رفت

 و...ر*ق*صشون تموم شد 
بعد چند دقیقه دیدم ااا این دختره کیه یه دخترنلف با لباس قرمز که روش با 

شده بود سمونی کار  سخره بود اومد پیش میز ما روبه ��?ابی آ خیلی خیلی م
 شهریار گفت : اقا خوشکله افتخار یه دور ر*ق*صو می دی؟ 

 مسخر بهش انداخت خیلی سرد گفت: نهشهریار یه نگاه پر ت
 دختره هش یه پشت چشش نا ک کرد رو به سامی گفت : شما چی؟

 سامی : من چی؟
 دختره : افتخار یه دور ر*ق*ص می دی ؟

 سامی : البته 
 این حلق منه  ��?من :

 ��?بچه ها
 بعدم بلند شد رفت اونش چه ر*ق*صی ) سالسا (
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آپاما رفت بر*ق*صه االنش عذاب می کشه من می دونش سامی ا  لج این دختره 
 (?) خوب ر*ق*ص سالسا نوریه که دستش به تمام بدن طرف کشیده میشه

 این دخترم انگار نه انگار اپاما رو می گش 
 آپاما ) روشا (

 داشتیش حرف می  دیش که ای یه نفرو شنیدم
ب به مرده اولی : خانما افتخار یه دور ر*ق*ص سییالسییا رو به ما میدین ) خطا

 ماهمه ر*ق*ص سالسا رو بلدیش ( -پالیز رها 
 اونام که دیدن شریف داره نگاشون می کنه مجبوری گفتن : باشه  

شون  شدن رگ گردن شروین در حد مرگ قرمز  سط یعنی رادوینو  بعدم رفتن و
  ده بود باال توی اون نور کش هش معلوم بود افتضاح بود وضعیت 

بود ر*ق*ص سییالسییاش عالی بود رهام  اون پسییری با رها در حال ر*ق*ص 
 بود ر*ق*صش برا همین بی نظیر شدن20

 شروین کهدر مر  انفجار بود البته رادوین دست کمی ا  اون نداشت 
شروین گوشیو گرفت دستش سریع یه چیزی نوشت بعد چند دقیقه گوشی رها 

 اشدر اومد اااا که اینطور  خبراییه 
 رها که اومد نشست 

 بهت اس داد من : یاسی یکی
 رها) یاس ( 

 آپاما : یاسی یکی بهت اس داد 



 117 چنده ؟ ییلویعشق ک

سریع گوشیمو در اوردم با دیدن اسش شرک چهرم در هش شد )به شروین میگش 
 (?خو چیه کارتون دوس خخخ شرک

 با خوندن اسش روی سگش باال اومد 
 تیکهمر اون با چی برا.برسه بهت دستم اگه یاس. یاس 》متنش این بود 

ن؟.اونش چی ؟ سالسا باالخره که ا  این طویله بیرون میای هاااا صیدی*ق*ر
 《?اون موقع من می دونمو تو

منش نوشییت : هر غلطی دلت خواس بکن سییرمو باال اوردم دیدم شییروین داره 
 نگام می کنه منش رومو کردم اونور پسره خر نفهش 

 شروین ) آبتین (
 من : آخر من میرم یا این دختره رو می کشش یا خودمو 

 فرسام : بکششش انقدر بهت گفتش دیدی چقدر درناکه ) قضیه هیال ( 
 رادوین :واقعا بد بود اگه یک دقیقه دیگه ادامه داش  ابرو ریزی راه می نداختش 

 هیال ) نهال ( 
 یاد فری افتادم پسره .... 

شریف همراه اون دوتا  شدیش بریش که  ضر  شد همه حا باالخره مهمونی تموم 
سر ) همونا که شنیدم  پ شونو  سم صین( اومد پیش ما ا  بقیه ا با رها پالیز ر*ق*

نانی و  لووان  نلو همه این دوتا به رها پالیز شماره دادن  قشنگ نگاه پسرا رو 
 حس می کردم 

همین که ا  در   خارج  شدیش شروین مثل وحشی ها اومد سمت رها دستشو 
 گرفت رو به ما گفت :شما برید ما با هش میایش 
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 : ولش کن بچه ها منو نجات بدین ا  دست این غول بیابونی ای بابا رها 
 شروین بدون اینکه به ما فرصت حرف  دن بده دست رها رو کشید رفت 

 شروین ) آبتین(
 من : واسه من  بون در اوردی هاااان ؟؟

رها: خفه بابا ننمی یا بابامی نکنه داداشمی من خبر نداشتش محض اطالع کار  
 به تو نه به هیچ عهدناسی ربط نداره های من نه 

 من : د نه د  وایسا  نصبتمو نشونت می دم 
 خیلی عصبانی بودم کارام دست خودم نبود 

سمت خونه ای  شین بعدم حرکت کردم  رها که می لر ید ا  ترس بردمش تو ما
 که تو کویت داشتیش البته نباید می رفتش ریسک کردم خیلی 

با سرعت حرکت کردم رها رو هش پیاده کردم تقال می کرد اما فایده ای نداشت 
سمت اتاق پرتش  شده بودم بردمش  شک می ریخت اما من کور  حاال دیگه ا

 کردم داخل خودم رفتش تو درو قفل کردم ........ 
 منتظر بعدی باش خخخخ

 سی هفت  
 شروین ) آبتین (

خل  تاق خودم رفتش دا ها  پرتش کردم تو ا یدم ر عه د کدف فل کردم  ی درو ق
شش کف میاد  سیاهی رفت دهن شش  شا شدید چ همینطور که رو  مینه می لر ه 

 ��?بیرون
 ای خدا تشنج کرد 
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 من : یا خدا 
سریع بلندش کردم بردمش تو ماشین حرکت کردم مثل نت می رفتش ...رسیدم 

ندکارد برابه بیمارسییتان پیادش کردم بردم داخل پرسییتارا اومدن گذاشییتنشییرو 
بعدشش بردن تو یه اتاق دکترا رفتن داخل اتاق  بعد سه ساعت طاقت فرسااااا یه 

 دکتر اومد بیرون 
 سریع رفتش سمتش دکترم گفت : فعال نمی تونه چیزی بگه 

ا  بس هول شییدم یادم رفت به بچه ها بگش به اوناهش  نگ  دم گفتش به دخترا 
 هش بگن 

 ریع اومد نلو گفت : کجاست ؟ یاس کو؟دقیقه اومدن هیال س 20در عرض 
 من:اونجا

تنها یه نفر بود که با حالت وحشییتناک بدی نگام می کرد آپاما بود ا  فکر اینکه 
 آپاما می دونست ممکنه چیکار کنش تنش یخ  د 

 آپاما اومد نلو با لحن ندی گفت :دکترش کجاست؟ 
 من : اتاق سمت راست آخر راهرو 

نیش ساعت اومد بیرون وایساد نلوم  محکش  د  یر  بدون هیچ حرفی رفت بعد
 گوشش بلند گفت : اینو  دم تا یادت باشه کی هسی چی هسی

 می دونی دکترش چی گفت؟؟

 نمی دونستش چون دکترشوندیدم 
 آپاما : می دددددوووونی ؟؟؟؟؟

 پزستار اومد تذکر داد که اتونو  بیارید پایین ببین چقدر بلند بود 
 ��?من : نه
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شنج کرد اگه یک ربع دیر تر اورده آپا صبی  ت شار ع شدت  یاد  ف ما : گفت ا  
تاد  برا بودیش فلج می شییید فللللللج که براش اف فاقی  خاطر  ات به  می دونی 

 مدتی نمی تونه حرف بزنه 
 همه تو شک بودیش 

 آپاما دو  انو رو کف بیمارستان نشست  د  یر گریه 
 د شهریار با تاسف اخمایی درهش نگام کر

هیال بهت  ده اومد نلو آپاما  انو  د با ترسییی اشییکار گفت : تو چی گفتی 
 گفتی نمی تونه حرف بزنه هااااان؟��?؟؟؟

 آپاما فقط گریه می کرد 
سینش منش فقط با ناراحتی نگاش می  شت میزد به  شد اومد نلوم با م هیال بلند 

 کردم 
 باشه هیچ وقت فکر نمی کردم چنین کار بچگانه ای نتیجش این

 پالیز )سرمه(
 فکر نمی کردم شروین تا این حد پست باشه 
 سرمو بلند کردم دیدم رادوین داره نگام میکنه 

 چش غره توپ بهش رفتش که روشو اونور کرد  
پسییره اشییغال احمق فکر کرده با ببو گالبی طرفه اگه من دیگه اینو نگاه کردم 

 اشغال 
بخش بچه ها هش حالشییون بهتر بود رها که هنو بی هوش بود اما اوردنش تو 

شییروین هش هنو تو حال خودش بود چیزی نمی گفت  آپاما که  ل  ده بود به 
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شییروین با بدترین حالت این باعث شیید شییروین کمی معذب بشییه پسییرا که 
سییراشییون  پایین بود هیال که گریه می کرد  فرسییام که نگاهش  به هیال بود تو 

لخوری در کل نگاه نبود که سینما بود واسه نگاهش پشیمونی نگرانی ناراحتی د
 خودش هیال هش که اصال بهش نگاه نمی کرد ......

 سی هشت
 فرسام ) سورین (

کالفه بودم هیال فقط گریه می کرد  شروین شهریارم بی حوصله بودن شهریار  
 فقط نگاهش به تیسا بود 

ستان دیگه داغون بود منش که هیال  شروینش که رها رو اورده بود رو تخت بیمار
باهام نمی حرفید نگامش نمی کرد رادوینش که پالیز اصییال نوابشییو  نمی داد 

 سامیارم  که قربونش برم بی خیال البته حرصش می خورد نشون نمی داد 
نباید انقدر  ود دیگه خسته شدممی خواستش برم ا  هیال عذر خواهی کنش  من 

 عصبانی میشدم  
پرستار اومد پیشمون بهمون گفت که مریضتون به هوش اومد  همینو که گفت 

 همه حمله کردن سمت اتاق پریدن داخل 
 رها ) یاس ( 

سییرم درد می کرد اروم اروم چشییامو با  کردم اینجا دیگه کجاسییت ؟ تا ه همه 
 چی مثل فیلش ا  نلوم رد شد اشغال عوضی 

در با  شیید بچه ها اومدن داخل هر کاری کردم نمی تونسییتش حرف بزنش دیدم 
ای بابا گوشییامو تیز کردم شیینیدم که آپاما به بچه ها گفت نمی تونش حرف بزنش 

 ....نمی تونش اخه واسه چی البته آپاما اروم گفت 
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 چشش به کاغذ روی میز خورد روش نوشتش : چی شده ؟
شار  یادی  به دیدم هیال با گریه میگه : نمی تو شار  ...ف نی حرف بزنی چون ف

 خودت اوردی 
 وااای وااای شروین هیچ وقت نمی بخشمت هیچ وقت 

  دم  یر گریه فقط گریه می کردم 
 شروین همه رو ا  اتاق بیرون کرد ترس برم داش اومد پیشش 

 شروین : یاس اروم باش ...اروم باش 
 هر نی وسیله دم دستش بود میزدم بهش 

:  تورو خدا اروم باش من معذرت می خوام منو ببخش من عصییبی  شییروین
صبی بودم انقدر  دمش تا  شروع کردم به  دنش ع شتش ادامه بده  بودم من... نزا

 دستام خسته شد ا  حال رفتش 
 وقتی بیدار شدم دیدم اپاما پیشمه 

 آپاما : خوبی ؟ یاس عزیزم حالت بهتره 
 سرمو تکون داد 

  ?نمی بخشمش شروین بد کرد با من
 آپاما : میای شرکت 

 سرمو به معنی اره تکون دادم 
 آپاما : خوب پس حاضر  شو 

بلند شییدم آماده شییدم به سییمت خرونی حرکت کردم اومدم بیرون مثل اینکه 
به هیچکس کوچیکترین نگاهی نکردم  یه حسیییاب کرده بودن  ها تسییو بچه 
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سمت خودمو  شه  شی شدم بچه ها هش اومدن  سوار بینوه پالیز  ست رفتش  یکرا
شه فکر کردم  شی شامش بسه بودم حس کردم یکی اومد کنار  اورده بودم پایین چ

 یال ا   وقتی چشامو با  کردم با چشای قهوه ای شروین موانهه شدم ه
 شروین : یاس میبخشیش من متاسفش هر کاری می کنش که ببخشیش 

 حوصلش سر رفت ا  پس حرف مفت  د رومو کردم اونور شیشه رو دادم باال 
 شروین : یاس یاسی 

ن نیش اوفف یه نوری نگاش کردم که حسییاب کار دسییتش اومد رفت اما چو
رخش معلوم بود می تونسییتش کالفگی پشیییمونیو تو چهرش ببینش اما دیگه چه 
شتباهه  شنج کردم اگرم حرف من ا فایده من که نمی تونش حرف بزنش یادمه که ت
پس دکتر چی میگفت اون رو و به یاد اوردم وقتی که بهوش اومدم دکتر رو به 

گرنه اید دارو مصرف کنه وپرستار گفت : چون این خانوم سابقه تشنج نداشته ب
 هر فشاری منجر به  تشنج دوباره ایشون میشه 

 اونا فکر می کردن خوابش ولی خوب بیدار بودن 
شت آپاما حرکت کردیش به  سریع پ سا هش همین طور  شد تی سوار  پالیز اومد 

 سمت شرکت
 سی نه  

 سامیار ) پاشا (
 من : آبتین 

 شروین با بی حوصلگی : بله 
 ترو کجا بردی که ما خبر نداشتیش من : اون دخ
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که تو  که... خدا من فقط...فقط بردمش خونمون  به  شییروین : هی...هیچی 
 کویت بود 

 یکدفعه فری چنان  د رو ترمز که کش مونده بود با سر برم تو شیشه 
 منو فرسام رادوین شهریار : چچچچچچچچچچچچی؟؟؟؟؟؟؟؟

 هش تا حرف بزنیش آخه می دونید ما ماشینامونو چسبونده بودیش ب
 من : تو چیکار کردی ؟ اگه ماموریت لو بره چی؟

 شهریار : چه طور این کارو کردی هاااااان؟؟ اون ویال که خارج ا  شهره 
 شروین : نه اونقدرم دور نبود من یه ربعه رفتش 

 شهریار : تو غلط کردی تو به گور بابات خندیدی دیگه اسش منش نمیاری 
ند ا با ای بل ما انقدر  به  یاده رو بودن  که تو پ که تونه چند نفری  نا رو گفت  ی

 نلب شد 
 شروین :  شهریار به خدا من نمی دونش چش...

شییهریار : خفه می شییی یا بیام خفت کنش اوه اوه اوه اگه اینا باهش دعوا بیوفتن 
 خیلی خنده داره خاک تو سر من که به نای آتش بس دارم می خندم 

 من : د بسه تمومش کنید 
 به رادوین اشاره کردم بره  ودتر 

 شروین ) آبتین (
خداید عجب غلطی کردم یعنی خاک تو سرم کنن اگه یه چیزی می شد نواب 
سییرهنگو چی میدادم من هیچ کاری نکردم بچه  ها اینطوری کردم میکردم که 

 هیچی
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 من : رادی بزن کنار 
چون ما نلوتر ا  فری اینا بودیش راحت تر نزدیک تر به هتل بود می خواسییتش 

 برم پارک نزدیک هتل قدم بزنش 
 رادوین : باشه 

شمش به  ساعت قدم  دن چ شدم حرکت کردم بعد یک  سریع پیاده   د کنار منش 
دو تا دختر نلف خورد که با شییلوارک کوتاه که شییورتک بود  فکر کنش با تیش 

   ?تنه
 ون اومد نزدیکش یه کارت گرفت نلوم یکش

 من : چیه ؟
 دختره به اینگیلیسی : کارته دیگه 

 من : خب برا چی نلوی من گرفتی 
 دختره :خوب می خوام دوس شیش با هش دیگه 

 من : برو خدا رو یتو نای دیگه حواله کنه آخه به من میاد 
 دختره :به همه میاد حاال بگیر 

 واااای نلل کارت 
ج کردم رفتش سییمت هتل دیگه دنبالش نیومد رفتش باال توی اتاق همه تو راهمو ک

 اتاق بودن اوففف عجب رو ی بودا
 آپاما) روشا (

شرکت چون  سا رها کمک کردیش تا بیان تو  سیدم بچه ها اومدن پایین به تی تا ر
رها هنو  هش خستگی اون چند رو  تو تنش بود خیلیش ناراحت بود رفتیش داخل 

 منشی گفتش اومدیش  شرکت روبه
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 منشی : آقای شریف کارتون دارن نهال خانوم 
 هیال : چی؟؟؟

 منشی :گفتش کارتون دارن
 هیال : برا چی 

 منشی :ا  خودشون بپرسین فقط گفتن سریع تر 
 هیال هش رفت رفتره شریف 

شت االنش داره  نگ می خوره دیدم فرسامه گوشیو  شو نا گذا دیدم هیال گوشی
 برداشتش 

 بله  من :
 فرسام : چیزی شده پس هیال کو 

 من : شریف کارش داش بعدم علیک سالم
 فرسام : خوب سالم ...همون که با هیال ر*ق*صید 

 من : اره 
 فرسام: تنهایی رفت 

 من با لحن مسخره ای : نه با ماشین رفت بادیگارداشش همراهشن 
 فرسام : نمی دونی چیکارش داش 
 من : نخیر امری نیس من کار دارم 

 فرسام : کارتون همون اد اطوارای مسخرس
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صاب ندارمااا مثل  شته باش من اع سبتا محترم احترام خودتو نگه دا من: اقای ن
پاتش ا  گیلیمت  نهال لی لی به الالتش نمی ذارم  پس بهتره حد خودتو بدونی 

 درا  تر نکنی 
 شی فهش شد ؟ بای 

 قطع کردم بدون شنیدم نوابش
   

 هیال ) نهال(
 اقا منو داری داشتش پس میوفتادم

 رفتش توی دفترش دیدم تشیفشو اونجاست 
 من : سالم 

 شریف : علیک سالم بفرمایید بشینید 
 من :کاری داشتید بامن گفتین بیام 

 شریف :بعله بفرمایید بشینید عرض می کنش 
 من :باشه 

این مهمونی به خوبی تموم شیریف اومد روبه روی من نشیسیت گفت :خوب 
 شد و اما مهمونی اصال فرداست .
 من :میشه واضت تر توضیت بدید 

شییریف : این مهمونی برای معرفی بود فردا باید برنامتونو انرا کنید حتما می 
 گید چه برنامه ای  

صو تنتون می کنید اونجا برنامه انرا می کنید برنامش اینه  صو سای مخ این لبا
شما به همر ستایل که  شید با ا صوص می پو اه مدلینگای دیگه لباس های مخ
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ژست های مختلف به روی صحنه میاید بعد ما بهترینتونو واسه مسابقات قطر 
 انتخاب می کنش 

 من : قطر !!!!
 شریف : بله قطر بقیشش به شما ربطی نداره حاال هش مرخصید 

 من :چشش 
 ما ربطی نداره( اشغالی اه اه مرتیکه چندش فکر کرده کیه بی شعور ) به ش

 رفتش توی اتاق دیدم بچه ها نشستن مگس می پرونن 
 داد  دم : بچه ها بچه ها

 بچه ها بی حال : هوم 
 من : یه مهمونی داریش  

 آپاما : چی؟؟؟ ما که تا ه دیشب مهمونی بودیش 
 من :بیاید تا تعریف کنش بعدم همه چیو گفتش 

 رفتش پیش منشی 
 من :لطفا  نگ بزنید برای یه خیاط 

 منشی : نخیر نمی شه 
 من : پس به اقای شریف بگید کارشون دارم 

 منشی هش با هزار فیس افاده قبول کرد رفتش تو دفتر 
 من : میشه برا لباسامون یه خیاط بیارید تا بهش مدل بدیش 

 شریف :به خیاط مخصوص شرکت می گش بیاد 
 بیرون  رفتش سمت اتاق..  منش یه ممنون گفتش اومدم
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 من :خوب خیاطش داره میاد فعال بیاید درباره لباسا بحرفیش 
 آپاما : بچه ها پسرام هستن پس باید یه چیزمون شبیه هش باشه 

 من : اره اها بیاید ارایش خلیجی کنیش 
 بچه ها : آآآآآآاره  بهش دستامونو  دیش به هش  

 آپاما : نهال نهال 
 من : بله 

 : چیزه سورین  نگ  د منش نواب دادم گفت بهش  نگ بزنی آپاما
من : چی ؟ اخه واسییه چی نواب دادی حاال ولش حوصییلشییو ندارم بعدا می 

  نگش
 سامیار ) پاشا(

 من : بچه ها یک دقیقه خفه شید این مرده داره می  نگه 
 من :بفرمایید 

 شریف :سالم عرض شد نناب 
 من : علیک سالم امرتون 

 ا دفعه قبل که باهش اشنا شدیش گفتین شرکت مد دارین درسته ؟شریف : شم
 من : بله درسته 

شما مدلینگ می خواین  شریف : ما فردا مهمونی داریش همون نای قبلی فقط 
 ؟ 

 من: بله 
شییریف: دخترا فردا برنامه دارن بعد انرای برنامه چند نفر انتخاب می شیین تا 

 رای شما چه طوره ؟؟برن مسابقات  ..برندگان این مسابقه ب
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 من : عالیه 
 شریف: لطفا مدارک ال مو فردا  صبت بیارید تا من شب برنامه رو بهتون بگش 

 من :حتما  
 شریف : خوب پس به امید دیدار 

 من : بای 
..... 

 من : بچه ها یه خبر عالی 
 فرسام : چی شد ؟؟؟

 من :فردا مهمونیه برای گرفتن مدلینگ فردا باید بریش  برای مدارک 
 شبشش مهمونیه چندتا مدلینگ ا  هر شرکت میان بهتریناشش میرن برا مسابقات 

 رادوین : دخترا هش هستن 
 شروین : حتما دیگه 

شییهریار : اوف با  شییروع شیید بلند شییید بریش یه چیز بخریش تنمون کنیش برا 
 دیگه وقت نمی شه بلند شید دیر میشه مهمونی وگرنه 

ساعت طولش می دی تو  سه  صوصا تو فرسام  شید مخ ست میگه بلند  من : را
 انتخاب کردن 

شروین  سام :برو نان من .من کجا طول می دم این  شه  4فر ساعت طول میک
 خرید کنه منه بینوا رو چیکاردارید 

 شروین : اخیه بینوا 
  ودتر حاضر شید رادوین : به نای چرت پرت گفتن 
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 بچه ها: باش 
 ظرف یه ربع حاضر شدیش رفتیش سوار ماشیمامون شدیش 

 پیش به سوی با ار 
 آپاما )روشا (

 بچه ها منشی میگه خیاط اومد 
 خیاط اومد داخل روبه ما گفت : سالم دخترا مدل لباسا رو بگید 

عدم من : خوب شییما اول چندتا مدل رنگ نشییونمون بدین تا انتخاب کنیش ب
 اقای شریف نگفتن مجلسی باشه یا اسپرت ) باالخره مدلینگیش (

 خیاط :فرقی نداره 
 من: خوب اسپورت بهتره چطوره بچه ها

 بچه ها : خوبه 
سامون یکی بود  شمل ما همه مدل لبا سامونو انتخاب کردیش با رنگ های او لبا

 ایندفعه ارایشمون 
: اقا  نشییی گفتیش منشییی هش گفتبا رفتن خیاط مام عزم رفتن کردیش رفتیش به م

 صبت اینجا باشید  8گفتن فردا ساعت 
 من : چه  ود 

 منشی : گفتن باید تمرین کنید 
 من : باشه ما رفتیش 

 منشی : بای 
 ایش  نیکه عجنوی  
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رفتیش سوار ماشینامون شدیش رفتیش سمت هتل ) منظور ا  هتل اونجاییه که تا ه 
 (?رفتن هنو  برنگشتن پیش پسرا

 دو   
 رها) یاس (

شیش ا  توی  شیش داره  نگ می خوره گو شدم دیدم گو شین پالیز  سوار ما رفتش 
شر بابا این یک پا خره خوب من  شریه عجب خنگیه این ب کیفش در اوردم دیدم 
تاده رو  قب اف بارتی اللش پس چجوری نواب این ع به ع که نمی تونش بحرفش 

 بدم 
 دم تو رو خدا نواب بده دیدم پیام داد یاس من که گفتش غلط کر

 تو ذهن خودم  من
 آپاما :وای خاک تو سرمون شد 

 هیال:چرااااااا؟؟
 پالیز: کیف کفش نخریدیش واااااای 

 هیال : اخ اخ بدویید بریش دیر شد 
 آپاما : یه بدبختی بیشتر بچه هاامرو  مجتمع تجاری پیش هتل تعطیله  

 خخخ پالیز یه نیغ فرا بنفش که نه فرا قرمز کشید
سرمن بیاید من یه نای خوب توی اینترنت پیدا کرده بودم  شت  پالیز:بدویید پ

 حاال میریش اونجا 
 آپاما : باش حرکت کن 

 این پالیزم که اینهو وحشی ها میروند 
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 تیسا :بابا سر ندت اروم تر برو هر چی خوردم تبدیل به ماست شد 
 پالیز  د  یر خنده 

 نیشتو تیسا : هر انار بسه بسه ببند 
 تا چطوره 400پالیز :چون تو میگی میریش رو 

 ��?تیسا :نننننننننننننننننه
 اما دیر شده بود پالیز پاشو فشار داد رو گا       

 آپاما ) روشا (
 شکوند  300من:ایول باالخره این دختره مر  

 هیال : یه  نگ بهش بزن بگو سبقت بگیره بریش حوصلش پوکید  
 من : باش سریع  نگیدم به پالیز 

 گذاشتش رو اسپیکر 
 پالیز : نانش عشقش 

 من:اوهو واسه کی داری پپسی با  می کنی
 پالیز : خفه بمیر الیق محبت من نیستی 

 من :  رشک پلو با گوشت اضافه ، سرمه نون 
 پالیز:هااااااان؟؟؟؟

  من: احمق بیشعور هانو مرض بگو نونش پالیز:  ر  ر مفت نکن
 من : باش حاال اینا رو ول کن سبقت بگیر سریع تر برسیش شب شد

 پالیز: چششش
 یهو مثل وحشی ها کشید سمت راست بعد

 یهو مثل وحشی ها کشید سمت راست بعد چپ دوباره گرفت راست  
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 من هیال رو نگاه کردم اون منو بعد مثل بمب منفجر شدیش ا  خنده 
 ��?تر بود خخخخ اخه خیابون خالی بود من منظورم نلو

 یه اهنگ باحال گذاشتش  یاد کردم گا  شو گرفتیش  
 حرف دل  یاد بود ولی کو گوش شنوا 

 واسه من همه دردا به دنبال دوا
 همه درگیر انن که برن هوا 

 پسا دوباره دوباره بنما
 آآااااااااااااا

 دوباره نمعن همه تی امیااااا
 اا ....بفررررما  دپرس شده تقصیر ما بفررررماا

 خیلی باحال بود  
 باالخره رسیدیش 

 به به عجب مرکز خرید آسی بود 
 پیاده شدیش

 من: سرمه چون تو خیابون خالیداشتی ا  کی سبقت می گرفتی 
 پالیز : خوب نوگیر شدم خخخ

 من : اها ا  اون لحاظ
رفتیش توی مرکز تجاری طبقه اول که فقط دامن بلو  داشیین که ما نیا  نداشییتیش 

 اما طبقه فقط کفش مردونه  نونه بچگونه اسپورت کتونی همه چی داشت 
 رفتیش تو یک مغا ه که کفشای مجلسی داشت 
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 هیال ا  یک کفش خیلی خوشش اومد 
 به رنگ طوسی

ساده بودن  شت به ما وای سر هیکلی پ شت کفش امتحان مپنج تا پ شون دا ی یک
 کرد 

هیال کفشو گرفت رفت نلوی یکی ا  ایینه ها پشت به اون پسرا  داشت کفش  
 می پوشید ما هش رفتیش نلو تا نظر بدیش 

شهی  شری   سامی رادی  سی نبودن نز  شت بعله اونا ک سرا برگ یهو یکی ا  پ
 فری ) حال کردین مخففارو خخخ(

 م اصال متونه همدیگه نشدنالبته فری هیال پشت به هش بود
 فرسام: بچه ها این چطوره ؟

 هیال :بچه ها اینو نگاه کنید چه خوشکله 
یهو فری هیال با هش برگشییتن هر دو شییکه شییدن مثل ما رها  ودتر ا  همه به 

 خودش اومد با ارنج  د تو پهلوی هیال 
 ومدیشهیالن سییریع کفشییو در اورد دا  به فروشیینده اومد   بیرون مام  پشییتش ا

بیرون پسرا هنو  همون نا وایساده بودن اونا دیگه برامون هیچ اهمیتی نداشتن 
 بوخوداااا

 سه   
 شهریار )آتردین ( 

شده بود خیلی بی معرفت بود خیلی .خیلی وقتش  سا بود دلش براش تنگ  اون تی
 بود ندیده بومش دوس داشتش بهش بگش یکش دیگه بمون 

 شروین ) آبتین (
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 ه بود اصال نگام نمی کرد خدایا منو بکشچقدر الغر شد
 سامی ) پاشا(

 خیلی وقت بود به چشای فیرو ه ایش  ل نزده بودم چشاش مثل همیشه نبود 
 انگار خالیه چشاش 

 رادوین ) پایا (
 ای بابا عجب گرفتاری شدیش این حاال حاال ها باهش اشتی نمی کنه .

 فرسام ) سورین(
صورتیشو دیدم اصال وقتی می دیدش یه حالی باالخره بعد ا  چند رو  چشای 

 می شدم
 هیال ) نهال (

 اخ الهی  هر انار بگیرین چرا نگفتین این ذلیل مرده ها اینجا هستن
 پالیز :ما خودمون باور نمی کردیش 

 رها هش سر شو به نشونه مثبت تکون داد 
 من : وا مگه اللی امرو  اصال حرفی نزدی یاسی اتفا....

صال هنورحرفش  سرم کنن وای ا شدخاک تو  شده بود که یادم اومد چی  تموم ن
 یادم رفته بود  دم  یر گریه   گریه می کردمااااا

 آپاما : نهال نهالی اروم باش 
 رها همسرشو به نشونه مثبت تکون داد 

 یکدفعه دیدم پسرا با حالت دو دارن میان طرفمون 
 من :یا امامزاده بیژن تک چرخ



 137 چنده ؟ ییلویعشق ک

 اومد  ا  ترس گریش بند
 یهو فرو رفتش تو یه نایه گرم سفت

 فرسام : اروم باش چیزی نیس 
 دم گوشش می گفت مومورم شد خوب 

 سامی : چی شد ؟
 من : اتفاقی نیوفتاده 

 رادوین : پس چرا داری گریه می کنی نهال 
پالیز :اوال نهال نه نهال خانوم بعدم نهال فکر کرد یاس می تونه حرف بزنه بعد 

 اومد گریه کردکه یادش 
 شروین با ناراحتی  ل  د به رها

 یاسش خیلی شیک روشو کرد اونور یعنی گمشو ا  نلو چشام 
 سامی بلند داد  د : مگه ا ار داری 
 آپاما با اخش غلیظ : چی؟؟؟؟؟؟؟

 سامی :گفتش مگه آ ار داره گریه می کنه ؟
شو هولش سین شتش رو  ستمو گذا سام بودم د دادم  من که هنو  تو ب*غ*ل فر

عقب چون انتظار این حرکتو نداشییت عقب رفت من: ببخشیییدا اوال به شییما 
ربطی نداره من گریه می کنش یا نها مگه من برات کارت دعوت فرسییتادم که دو 

 قورت نیمت باقیه 
 اوهوم بخور حقته

 رادوین با لحن طلبکاری : تو نوری  دی  یر گریه که همه خبر دار شدن 
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بپر وسط بعدم من اینجا کسی رو نمی بینش )منظورم  من : هر وقت گفتن نسد
 این بود که شما رو ادم حساب نمی کنش ( 

 شهریار شروین فرسام دیدن اوضاع خیطه الل شدن 
 من : حاال هش خوش اومدین خوش گذشت 

 من: بچه ها بریش 
 همه اومدن ماهش راه افتادیش سمت مغا ه ها

 چهار   
 سامیار )پاشا(

سر می کرد  اوهو این دخترا سامش که تو رویا های خودش  چه راه افتادن این فر
گاه می کرد هییی اینش ا   که هیال رو ب*غ*ل کرده بود ن نایی  به  هنو  داش 

 دست رفتاااا
 من : هوی سوری ) فرسامو می گش سورین دیگه (

 فری : ....
 من :هوی سور سوری 

 فرسام :....
 من: ددد  سوری با توام 

 هااان ؟؟ فرسام : هاااان
 من: تو وضعیتت وخیمه ها 

 فرسام : چی؟؟
 من: می گش عاشق شدی رفت پی کارش 
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 فرسام لبخند ملیحی  د گفت : اره فکر کنش  
حیف که وسییایل پزشییکی همرام نیس وگرنه حتمی معاینت می من: نااااانش ؟

 کردم 
 هیال) نهال(

 من : بچه ها اینجا رو نگاه کنید
ه یه بوت بلند نیا  داشتش که پیداش کردم رفتیش تو مغا  چون لباسش کوتاه بود به 

بوت اندا ه  دم حاال اینا رو ولش یه قیمت داش سییتودنی   دوا ده ملیونو سییی 
 حاال مگه می تونستش نگیرم  شت بود خوب 

سرمو باال  ست همراه عابر بانک اومد نلوم  ستش بزارم که یکهو یک د می خوا
 اوردم دیدم فرسامه 

  چی شد ؟؟؟
این فک  کرده من گدام  پسییره بی ادب وایسییا حالیت می کنش خعلی شیییک 

 مجلسی عابر بانکشو گرفتش دادم به فروشنده 
 من : اقا لطفا چهارده میلیون بکشین هفت تومن نقدی بدین بهش 

 فروشنده: چشش 
ساب کرد کارت داد بهش    ستر خونمون  مرده ح شد قد لو شاش  سام چ حاال فر

 اینجاس کارتو به فری پس ندادم حاال خنده دار 
 فری: یه تشکرم بکنی بد نیس 

 من : وظیفت بود بعدم یه لبخنده ژکوند  دم آخیش دلش خنک شد 
 بقیه پولش گرفتش گذاشتش تو کیفش 
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شگاه بزرگ کفش و کیف منش رفتش همه خرید کردیش  بچه ها هش رفتن تو یه فرو
 ا  همون نا اومدیش بیرون 

 من : بچه ها یه لحظه وایسین 
 رفتش نلو تر دیدم ماشین پسرا اونجا پارکه یکش نلوترش یه دستگاه عابره 

میلیون ریختش به حسیییاب فرسیییام چون هش  14رفتش ا  کارت خودم به مبلغ 
 کارتشو داشتش هش رمزشو می دونستش موقع خرید کفش گفت به فروشنده 

یه پاکت گیر اوردم کارتشییو گذاشییتش توش بعدم  نوشییتش که پول ریختش به 
 حسابش  پاکتو گذاشتش تنه برف پاکن  ماشین رفتش پیش دخترا 

 آپاما : داشتی چیکار می کردی 
 من :رفتش پول سوریرو پس دادم البته کارتشو گذاشتش رو برف پاکن ماشینشون 

 شو پالیز :کار خوبی کردی حاال بیااا سوار 
 رها هش که ساکت مظلوم اون کنار وایساده بود 

یادمه اون رو  که دکتر دید خیلی نگرانش گفت :فقط یه شک می تونه باعث شه  
 دوباره به حرف بیاد 

 تیسا حرف دل منو  د : یاسی دنیا که به اخر نرسیده غمبرک  دی 
 یاس سرشو بلند کردچشاش پر اشک بود 

 جوری می کنیمن : یاسی چی شده ؟ چرا این
 رها ) یاس ( 

 اعصابش خورد بود حوصله نداشتش حرف بچه ها باعث شد گریش در بیاد  
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منی که پدر مادر عزیزمو  ��?منی که فقط پیش خودم تنهاییام گریه می کردم
تو اون رو  سییر نوشییت سییا  ا  دسییت دادم دوباره خاطرات گذشییته به ذهنش 

ه قرار بود پدر مادر  عزیزم بیانو حجوم اورد رو  تولد هجده سییالگیش رو ی ک
بهترین هدیه عمرمو بهش بدن به نای هدیه ننا ه هاشییون برام پسیییت کردن  

 یاده اهنگی افتادم که اون رو ا همدم تنهاییام بود�😔😔😔😔😭😭�?
 فکر می کردم اون یه ذره ادمه 

 رفتو تنها شد دلش یه عالمه 
 البته تا اونجایی که یادمه  

 ا  این دل سادمه  هر چی خوردم
 من خسته شدم ا  ادمااا تنعه هاشون

 خسته شدم ا  اومدن رفتناشون 
 خسته ام ا  خیابونو پیاده رو هاش 
 ا ت که خواسته بودم مراقبش باش 

 چقدر تنهام تنهام تنهام 
 چقدر سرده بی تو دستام 

 تو رو می خوام می خوام می خوام 
 پر ا  اشک سرده چشامام 

 نهام تنهامچقدر تنهام ت

😔😔😔😔😔 
 هیی  های های گریه می کردم 

 من : ای خدا 
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 حرف  دم من تونستش حرف بزنش  ��
 آپاما :یاس تو ...تو تونستی حرف بزنی 

 من : آ آ..ره 
 آپاما  انگار متونه شد که حال رو م  یاد خوب نیس 

 آپاما : خوب  بچه ها بهتره  ودتر بریش 
 من : می خوام برم هتل 
 آپاما : میریش هتل دیگه 

 من : نه می خوام برم هتل پسرا ماشینو گیتارمو بردارم
 پالیز : باشه ......

 پنج   
 رها ) یاس (  

شون  صورت سر  سیدن هتل ا   سرام هش  مان با ما ر سمت هتل پ حرکت کردیش 
 فضولی میریخت 

 من : بچه ها شما برین من خودم میام هتل
 هیال : اخه ...

 من : نگران نباش 
 باید باشیش شرکت  8آپاما : باشه مواظب خودت باش  ود بیا فردا ساعت 

 من : باشه 
رفتش سوار  دفور خوشکلش شدم حرکت کردم سمت خارج شهر اوندفعه با بچه 

 ها اومدیش خارج شهر این نارو پیدا کردم اما به هیچ کس نگفتش 
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شدم گیتا سیدم پیاده  ساعت به مق ر  رمو هش گرفتش رفتش روی یکی ا بعد نیش 
 سنگا نشستش شروع کردم به  دن 

 چرا رفتی ..
 یه ادم تنها پر غصه 

 با چشای خیسو قلب شکسته 
 کنار یه هاله 

 غش ماتش با یادگاریا تنها نشسته 
 یه ساعت کهنه روی دیوار 

 خاک خستگی هاش روی گیتار 
 یه مو یک غمگین مثه بارون 

 خیلی وقته که مونده رو تکرار 
) یه دفعه یه ای بش مردونه بامن هماهنگ شیید اره اون کسییی نبود نز شییروین 

 (میشینه رو قل*ب*مون یه رو م 
 دوتامونو تنها می  اره 

 امشب
 یه نوره دیگه تنگ شده قلب شکسته ی خستش 

 تو که گفتی تا اخر دنیا کنار تو هستش 
 چرا رفتی 

 امشب 
 وارا اسمتو داد می  نه همه ی در دی

 من 
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 میدونش دیگه بر نمی گردی 
 همه اینو می گن 

  ?چرا رفتی
 )اهنگ چرا رفتی ا  پا ل باند   فوق العادس (

شدم  شتش پرت می  شد دا شتش پایین اومدم برگردم که  یر پام خالی  گیتارو گذا
 که تو لحظه اخر ... یه دست مردونه دور کمرم حلقه شد کشیدم  باال 

 وین : حالت خوبه ؟ تو .. تومی تونی حرف بزنی شر
 سعی کردم کمرمو ا  حصار دستاش خارج کنش اما نمی ذاشت 

 من : ولش کن 
 شروین : نوابمو بده وگرنه ولت نمی کنش 

 من : گفتش ولش کن  
 شروین : چرا انقدر لجبا ی اخه من با تو چیکار کردم که انقدر باهام بدی 

 همه چیز تقصیر منه خوب که چی ؟؟؟من : آخی ببخشید اصال 
 شروین : ببین من عصبانی شدم ..

من : اااا پس اینطوریاس  منتظر باش تا من تو رو ببخشییش هه برو سییر ندت 
حرف رایگان نزن ) خخخ حرف رایگان همون حرف مفت خودمونه با کالسن 

 ( اصال اون مسئله به تو چه ربطی داش هاااان ؟؟��?دیگه
ه کمرمو ا  حصار دستاش خارج کردم رفتش سوار ماشین شدم دیدم سرش پایین

 حرکت کردم 
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لحظه  اخر ا  ایینه نگاش کردم کالفه دسییتش توی موهاش فرو کرده بود به ته 
 دره نگاه می کرد 

 هه اقا شروین حاال حاالها باید بدویی 
دقیقه رسیدم هتل رفتش باال همین که در اتاقو با   10پامو رو گا  فشار دادم بعد 

 کردم آپاما شروع کرد به هوار کشیدن 
 شببببب  3آپاما : تا االن کجا بودی می دونی ساعت چنده 

 وااای اصال حواسش به ساعت نبود 
صاحابو نواب نمی دی هاااان ؟ نمی  آپاما : چرا هر چی  نگ می  نش اون بی 

 ش گی ا  نگرانی دق می کن
 سرمو انداختش پایین 

 من : ببخشید 
 آپاما : آخه ببخشید دردی ا  من دوا می کنه 

 هیچی نداشتش بگش 
 آپاما : وقتی تو رفتی شروینش راه افتاد منش هر چی بهت  نگ  دم نواب ندادی 

 من : ببخشید نمی خواستش ...
بلند  باید 5پالیز : ولش کن دیگه گذشییته ها گذشییته بگیرین بخوابین  سییاعت 

 شین 
 منش سریع لباسمو عوض کردم خوابیدم .....

 چهار   
 تیسا ) خورشید (

 وای دیر شد  سریع بلند شدم  5/10بیدار شدم دیدم وای ساعت :
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می دونستش بچه ها به این راحتی بیدار نمی شن برا همین رفتش چندتا قالب یخ 
ش شون  شون خخخ هم شو در اوردم انداختش تو بلو ا روع کردن به اوردم یخ ها

 نیغ کشیدن  اول ا  همه هیال متونه شد 
 هیال : می کشمت می کشمت )با نیغ (می کشمت بی شعور 

 اونام بلند شدن شروع کردن به دنبال کردن من 
 من : بابا چند نفر به یه نفر 

 پالیز: هاااای نفس کش 
 هممون  دیش  یر خنده 

 ومدیش  بعد ا  کلی دنبالکا با نیغ آپاما به خودمون ا
 شد ما هیچ غلطی نکردیش  5:30آپاما : بسه ساعت 

 هیال : غلطو که بعدا می کنی 
 آپاما هش نامردی نکرد دستشو برد باال یه پس گردنی حوالش کرد 

 هیال: آخ  خوب چرا می  نی حقیقت تلخه ؟نه؟
 آپاما :خفه می شی یا خفت کنش 

هیال : خوب چه کاریه خودم خفه می شییش آپاما : بچه ها کیف کفشیییاتونو 
 بگیرین بدوووووین 

دقیقه همه حاضییر شییدیش رفتیش صییبحونه بخوریش و...پیش به سییوی  20سییر 
 رسیدیش رفتیش باال مثل همیشه منشی.... 8حرکت ده دقیقه مونده 

 منشی :اقا گفتن برین توی اتاق تا طراح لباس بیاد 
 وی اتاق همین که نشستیش روی صندلی طراحه اومد رفتیش ت
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 طراحد: اسش من طنا ه و شما 
 من : خورشید 

 پالیز : سرمه 
 آپاما :روشا 

 رها :یاس 
 هیال :نهال 

صلی رو  شلوارک بپوشید بریش تمرین بعد لباس ا طنا  :خوب بچه ها اول تاپ 
 بپوشید کفش اوردین ؟ 

 آپاما : اره
 خوب سریع تر 

 آپاما : تاپ شلوارک نبود که نیش تنه  شرتک بود 
 طنا  : همراه من بیاید 

 پشتش راه افتادیش 
 همین که پامونو گذاشتیش بیرون پسرا ا  در اصلی اومدن داخل 

 واییی اینا اینجا چی کار می کنن 
ما چهارنفر که سریع پشت طنا  راه افتادیش ا  بین پسرا فقط شروین  ل  ده بود 

 به رها 
 مام بدون تونه بهشون راه افتادیش سمت سالن یخی 

طنا  : خوب بچه ها آروم آروم ا  پشییت میاید روی سیین دقت کنید قدم هاتون 
ست حرکت بدید اها  سمت چپ را شه کمراتونش خیلی کش به  کوچیک با نا  با

  �🂃🂃🂃🂃�?درست شد خوب حاال  ..
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ر می شییدیش برای مهمونی چون شیید باید حاضیی 5اوف انقدر گفت تا سییاعت 
 شروع می شد 7:30ساعت 

 سامی ) پاشا(
 من : بچه ها رسیدیش پیاده شید 

 امرو  صبت شریف ادرس شرکتو فرستاد 
 ماهش سریع راه افتادیش 

 خوب مثل اینکه رسیدیش با لسانسور رفتیش باال 
 در  دیش که دختره با یه من ارایش اومد درو با  کرد 

 من : سالم اقای شریف هستن 
 منشی با نا  : بله چطور ؟

 من : قرار مالقات داشتیش با ایشون 
 منشی : باشه عزیز بفرمایید داخل 

 فرسام پیش گوشش گفت : چایی نخورده چه پسر خاله شد 
 من : اره واال ولی ...

 اومدم حرفمو کامل کنش اما با دیدن کسایی که نلون بودن  بونش بند اومد 
اونا سریع خودشونو نمع نور کردن ماهش همین کارو کردیش ولی این شروین 

 ذلیل مرده یکسره  ل  ده بود به رها 
اخه یکی نیس بگه پسییره گاومیش شییبیه دختر ندیده ها چرا  ل می  نی خوبه 

 برا نمع کردن خاطر خواهاش دیگه !  همیشه یه امبوالنس پشتش هس
 ) پپسی رو داشتین خخخخ
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 هفت   
 آپاما ) روشا (  

 رفتیش توی اتاق برای تعویض لباس خیاط طراح ارایشگر اومدن 
 ارایشگر: سالم بچه ها من سولما م خوب ارایشتون چه شکلی باشه 

 ارایشگر: خوب لباساتونو ببینش 
 لباس اوردیش 

 من یهو گفتش :خاک بچه ها 
 هیال : چی شد ؟ 

 ی می کنه من : اخه کدوم خری با تیپ اسپرت ارایش خلیج
ارایشییگر: من یه ارایش دخترونه خوشییگل روتون پیاده می کنش ) من فکر کردم 

 (��?می خواد سوار کنه  خخخ
 بعدم سریع چهارتا دستیارشو ا کرد گفت : آرایش و روشون پیاده کنید 

 رژ ،رژگونه، انری باشه دست به کار شید 
یک سییاعت نیش  شییروع کرد یعنی انا ه نفس کشیییدن نمی دادن باالخره بعد

 طاقت فرسا دست ا  سر کچل  ما  برداشتن 
 در یک ثانیه همه برگشتیش همو نگاه کردبش یعنی باهش مو نمی  دیش 

 عالی شد  من : پرفکت
ارایشییگر :ما یه ارایش سییاده روتون پیاده کردیش وگرنه شییما خودتونو یه پارچه 

 ماهید 
 ��?خخخ من فکر کردم یه لیوان ماهیش

 همه : نظر لطفتونه 
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 خیاط : خوب بیاید لباسارو بپوشید 
شد  ساعت  شیش  شی با لباس  7تا ما اماده  خوب دیگه باید راه میوفتادیش  .من

سبیده به دامن پر مانند که به  شامل پیراهن  چ سخره خنده دار که  فوق العاده م
رنگ صورتی قرمز بود وااای من که داشتش میترکیدم شبیه توت فرنگی پالسیده 

 شده بود 
 اومد گفت : اقا گفتن  ودتر بیاید 
س شکر کردیش راه افتادیش  سیل نمعیت ماهش ت سالن وقتی درو با  کردیش  مت 

صال یه  شبیه دیوونه ها بودن به هش طعنه می  دن ا شد همه  سمت ما روونه  به 
 وضعی بود

 هیال ) نهال ( 
ستش دور کمر یه دختر حلقه بود فرسام دقیقا روبه  شمش به فرسام افتاد که د چ

 من دختره پشت به من بود 
شییگل تر بودیش بعد چند ثانیه انگار فرسییام می تونش با اطمینان بگش ا  همه خو

سنگینیه نگاهمو حس کرد سرشو باال اورد وقتی منو دید هنگ کرد فقط سرمو 
به معنی تاسییف تکون دادم یعنی خاک عالش بر سییرش با این پارتنر گرفتنش 

توت فرنگی داشییتش میپوکیدم ا  خنده  رفتیش  حاال فکر می کنی کی بود دختره
 نشستیش 

 ها  من : بچه
 رها : ها

 بقیش داشتن نگام میکردن 
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 من : بچه ها سورین پارتنر گرفت
 پالیز : بررررو 

 من : نان شما دقیقا روبه رومه حاال بگید کیه طرف ؟
 آپاما : بگو دیگه 

 ��?من : توت فرنگی
 تیسا : کی!!!!!

 من : منشی اعتماد به سقفو می گش
 تیسا: کی!!!!!!

 شی شریفو می گش من : چرا خر می  نی میگش من
سش فامیل راه انداختی  هی کی ؟ کجا ؟ چرا   رها : توهش توی این هیری ویری ا

 ��?فری شری خری
 حاال قیافه مارو فرض کن داشتیش می ترکیدیش ا  خنده 

 ...... 
 هشت    

 فرسام ) سورین ( 
صال نمی تونش بهش فکر   شش ا  وقتی ب*غ*لش کردم ا دیدم هیال نیومده بعد

 وای اون رو و یادم نمی ره نکنش 
 اولین نفر شهریار دید 

 شهریار : سوری فکر کنش نامه فدایت شوم برات نوشت 
 من : گمشو 

 شهریار : نان تو ،نامه رو گذاشت رو برف پاکن دید ما داریش میایش رفت 
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سریع رفتش پیش ماشین پاکتو با  کردم دیدم توش کارت عابر بانک با فیش پول 
 به همون مبلغی که ا  من گرفته بود 

 سامی: چیه چرا خشکت  د
 من : نهال به همون مبلغی که ا  من گرفته بود ریخت به حسابش 

 شروین : خوب انقدری که فکر می کردیش بی ادب نبود 
 من : هوی درست حرف بزن 

 شری : خوب حاال واسه من غیرتی نشو شهریار : آبتین بس کن 
همین طوری داشییتش فکر می کردم که شییروین خر بلند گفت ) البته برا ما بلند 

 بود کسی نشنید (
 شری : بپا غرق نشی

 من : خفه بمیر 
یهو یه دختر نلف اومد پیش میزمون رو به من گفت : افتخار یه دور ر*ق*ص 

 میدین
 ر رفته بود منش حوصلمس

 گفتش : بله حتما چرا که نه
 یه لحظه یاد ندا توی منو تو اوفتادم چرا که نه خخخ
 چشمش خورد به در سالن دخترا بودن که وارد شدن 

ه ی عاقا یه لحظه چشش به تیپ دختره خورد هنگ کردم موهاش که یه طرف بلند
  ��?طرف مو نداشت 
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یه گونه شبنه افتادم صورتی قرمزلباس که چه عرض کنش یاده دستمال اشپز خو
 که نه شبیه توت فرنگی  بود 

 توت فرنگی گونه ای خخخ: ببخشید افتخار اشنایی با کی رو دارم 
 من : سورین 

 توت فرنگی گونه ای: اوه چه اسش قشنگی 
حواسش پرت شده بود سنگینی نگاهی رو حس کردم سرمو برگردوندم چشش به 

 دهیال خورد خیلی خوشکل شده بو
سف برام تکون داد بایدم میداد آخه این توت فرنگی گونه ای  سری به معنی تا

 تو ب*غ*ل من چه غلطی می کنه 
شش   سر شت  شتش دیدم هیال به دخترا یه چیزی گفت پ شام دنبال دخترا گ با چ

 دخترا حرف  دن بعدم  دن  یر خنده یه حسی می گفت در باره من میحرفیدن 
 ن ؟؟؟توت فرنگی گونه ای : سوری

 این چه یهو دختر خاله شد  نانش
 من : بله 

 (?اوقصورتش یکش گرفته شد حتمی میخواست بهش بگش) نانش عشقم
 توت فرنگی ....:چیزه ... بیا باهش بریش خونه ما 

 من : بله؟؟؟؟ برا چی 
 توت فرنگی گونه ای :تو رو به پدرم معرفی کنش دیگه

 من : واسه چی 
یای که ب نان توت .....:برا این گه من :  گاریش دی یه سیییاعتش ا   خاسییت تا ه 

ستگاریت خوبه  شته اونوقت من بیام خا صمون نگذ ستیمون که نه ا  ر*ق* دو
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واال .همون موقع اهنگ تموم شیید منش فرصییتو  غنیمت شییمردم سییریع فلنگو 
 بستش 

 سریع رفتش پیش بچه ها وقتی رسیدم بهشون داشتش نفس نفس می   دم  
 س نفس می  نی شهریار : چته چرا نف

 من : آ...آ...خه ....م.م..م.ن....من 
 شهریار : خوب دودقیقه  بون به دهن بگیر نفست باال بیاد بعد بنال 

....... 
 نه   

 فرسام ) سورین(
 بعد چند ثانیه که نفسش باال اومد گفتش : بچه ها نمی دونید چی شد ؟

 بچه ها : چی شد 
 نشستش شروع کردم به گفتن  مانرا.

 می: نون من؟سا
 نون تو  -

 شروین : عجب کنه ای بود طرف 
 اره بابا شانس اوردم -

 دیدم دوباره این دختره توت فرنگی گونه ای داره میاد 
دختره : اوااا  اینجایی دنبالت می گشییتش بریش بر*ق*صیییش راسییتی من سییلکا 

 هستش خوشحال شدم ا  آشنایی با شما 
 من : بله همچ...
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اومدم  حرفمو کامل کنش که یه دختره بدو بدو اومد رو به سییلکا گفت : سییلی 
 بدو رئیس کارت داره 

 سلکا : باشه بعد رو به ما : تا بعد 
 شروین : اوف بابا این دیگه کیه  این که چسب دوقلو رو گذاشته توی نیبش 

 من : اره بابا 
با شییریف هیال داش سییرمو چرخوندم که با..با صییحنه بدی موانه شیییدم

میر*ق*صییید حاال ..حاال بدش اینجا بود که شییریف داش گلوی هیال رو می 
 ب*و*سید نمی دونش چرا اصال نمی تونستش این صحنه رو ببینش 

 داشتش سکته می کردم اولین نفر سامی بود که متونه شد 
 سامی : سورین سوری حالت خوبه ؟ چرا رنگت پریده 

 اصال انگار نفس نمی تونستش بکشش 
 شروین : این چرا این شکلی شد داداش یه کاری بکن

 رادوین دستمو گرفت بردم بیرون با تموم توانش  د  یر گوشش .ا دادااااا
 یه دفعه انگار ا  قفس ا اد شدم تنو تند نفس می کشیدم 

 رادوین :پسر تو که داشتی خودتو به خاطر یه دختر می کشتی
 ؟؟؟؟یه دفعه همه باهش گفتن : دددختتترررر؟

رادوین : بعله هه به خاطر نهال خانوم که داشتن عشق حال می کردن اینطوری 
 شد 

 سامی : اره سورین 

☹️️️  
 سامی با چهره ای گرفته : بهتره  ودتر بریش حال سورین هش بهتر شد 
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 هیال ) نهال (
 داشتش با بچه ها حرف می  دم که 

 داره میاد پالیز :اوه اوه بچه ها خودتونو نمع کنید شریف 
 همه خودمونو نمع نور کردیش 

 شریف : سالم خانوما 
 همه باهش : سالم

 خخ شبیه گروه سرود 
 شریف : نهال خانوم افتخار یه دور ر*ق*صو به من می دی 

 اخ اخ اخ 
 منش مجبوری گفتش : البته

 دستشو گرفتش رفتیش وسط شروع کردیش به ر*ق*صیدن 
ت :   می دونسییتی تو با همه دخترای شییریف اروم اروم نزدیک به گوشییش گف

 اطرافن فرق داری متفاوتی خیلی، امشب خیلی خوشکل شدی 
 فقط تونستش یه لبخند انباری بزنش 

 اروم اروم سرشو اورد پایین گلومو ب*و*سید
 ضربان قل*ب*م رفت باال داشتش میمردم 

وی هش واای خدا سییریع آپاما رو نگاه کردم آپاما چشییاشییو به معنی اروم باش ر
شت خیره خیره نگام می  شش خورد به  فرسام که دا شد چ شت اما مگه می  گذا

 کرد  اما نمی دونش چرا کبود بود توی چشاشش دلخوری موج می  د ..   ..
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 هیال) نهال (
تو چشای فری دلخوری موج می  د رنگشش کبود بود قرمز بود یه چیز تو همین 

 مایه ها 
 رادوین مسیر نگاه فرسامو دنبال کرد رسید به من 

 بعدم شروین سامی حرف  دن رادوین دست فرسام کشید رفتن بیرون 
وای تو حالت بدی بودیش  شریف سرش تو گلوم بود منش یه نگاه به وضعیتش کرد

 یه لبخند به لب داشتش خوب حق داشت بیچاره 
 شریف: خیلی خوشش اومد ا ت 

 لحنش خیلی بد بود حس خوبی رو به من نمی داد 
 همون لحظه اهنگ تموم شد 

 من : ر*ق*ص خوبی بود ) نون عمش که ( 
 بعدم سریف رفتش پیش بچه ها 

 من : بچه ها پسرا رو دیدین رفتن بیرون آپاما : اره دیدیش 
 تیسا : سورین خیلی عصبی بود 

 ام ) سورین ( پالیز: فعال که کاری ا  دستمون بر نمیاد فرس
 نمی دونش چرا وقتی تو اون وضعیت دیدمش غش عجیبی تو دلش نشست 

 نمی دونش چمه شاید عاشق شدم شایدم یه حس گذرااااا
 اما هر چی که هس فعال درگیرشش 

 آپاما ) روشا(.
 فکر کنش شریف ا  هیال خوشش اومده دیگه بدتر ا  این نمی شه 
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فرار نکن ا ش دور باش نوری که  من : نهال سییعی کن ا  شییریف دوری کنی
 فکر نکنه ا  عمده 

 نهال: باش 
 سامیار) پاشا( 

 من : سورین حالت خوبه بریش داخل 
 فری : اره بریش 

 فرسام ) سورین ( 
رفتیش داخل خدارو شکر ر*ق*ص تموم شده بود  یه موسیقی اروم داش پخش 

 می شد 
م نای عزیز خوش او فت میکروفونو گرفت : مهمو ید ا  خودتون شییریف ر د

 پذیرایی کنید برنامه بعد شام انرا می شه 
 همه مشغول خوردن بودیش دو تا پسر با شریف رفتن پیش میز دخترا ایستادن

شدن  شدن گاهی هش می خندیدن بعد ده دقیقه دخترا بلند  شغول حرف  دن  م
 رفتن پشت سن

 دقیقه دیگه شروع می شه 5شریف: برنامه تا 
 دقیقه بعد 5

 نور پردا ی  یبایی انجام شده بود آهنگ مخصوص گذاشتن 
واووووووووووو   عالی بود فقط لباسییاشییون فرق می کرد اصییال یه نوری بود 

 نمی شد شناختشون ولی مگه می شه چشای صورتی هیال رو نشناخت
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شه مثل بچه ها قهر کرد که واال  صبی بودم اما خوب نمی  ستش  ع با اینکه ا  د
شه اومد نلوی ماموریته بچه  شماش بودم که یهو یه پ ست مات چ با ی که نی

 چشام دستمو تکون دادم که .....
 یکش   

 فرسام ) سورین (
مات چشاش بودم که یهو یه پشه اومد نلوی چشمش دستمو تکون دادم بره که 
یهو حس کردن دسییتش به یه نای سییفت خورد سییرمو برگردوندم که چشییام به 

 (�� ?کرد) خشش اژدها وارد می شود چشای خشمگین شریف برخورد
اوه اوه کارم  ار شد این چه غلطی بود که من کردم خخخخ دستمو محکش  دم 

 به دماغ شریف
 خودمو شرمنده نشون دادم یکش ا  خشمش کش شد 

 شریف: اقای محترم حواستون کجاست؟
 واقعا متاسفش -

 بدون هیج حرفی روشو اونور کرد
 مرتیکه بی فرهنگ 

 ��?ابا صحنه رو بچسبولش کن ب
 سامیار ) پاشا(

 این آپاما خانوم که ترکونده  همه رو دیوانه خودش کرده 
 بله؟؟؟؟؟؟ چه معنی می ده 

اصییال باید خیلی  شییت می شیید تا کسییی نگاش نکنه ولش بابا خود درگیری 
 مزمن دارم  خدا شفام بده  خخخ
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 رادوین ) پایا(
 یه لحظه یاد اهنگ تی ام بکس افتادم 

 خدا قسمت کنه این دافه واسش نور شه 
 حاال من می گش خدا قسمت کنه این دافه واسش نور شه

 شروین ) آبتین (
 رها که ا  اون رو  حتی نگاهمش نکرد 

شیش ا  همین نام پاچه می  سبز وح شای  ولی من که می تونش نگاش کنش چ
 گرفت لعنتی 

 شهریار) آتردین (
اما خوب چه کنیش که بزرگواریش می بخشیش  با اینکه ا  دست تیسا دلخور بودم

ستش من..    عرض کنش  که ..  ول کن بابا برو  ضعی ه ) بله یه همچین ادم متوا
 وندان نان اعصاب ندارم 

 ��?ایشششش
 آپاما ) روشا (

وقتی هیال اومد دیدم دارن عالمت می دم که باید حاضییر شیییش ما هش رفتیش 
شدیش  ایندفعه هش با هش مو   ضر  شدیش  یکدفعه هش باهش حا نمی  دیش عالی 

 دایره  دیش دستامونو گذاشتیش رو هش  هما هنگ گفتیش

😊 
😊 
😊 

 میریش بترکونیش
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 یوووووهوووو 
داش االن  حاال ملکه ها وارد می شییوند اوهو یعنی اعتماد به نفس ما رو خر

ست  سالن رو ما  وم بودن دلش می خوا شنگ کل  سلطان ننگل بود وووووو ق
 موتا اخر  در بیارمو بگش بسووووو ییییین بون

 روانیش دیگه چه میشه کرد ؟
شود منظورم خودمه خخخ بعله یه همچین  اول ا  همه بانوی  یبایی ها وارد می

 هستش من ��?ادم پرفکتی
شه عالی بودیش هیج  سا و رها در اخر هش هیال مثل همی اول من بعدم پالیز و تی

 شه و این برای ما یه برگ برنده بودکس نمی تونست روی دستمون بلند 
شش چرون  شریف چ شدن ا  نمله  سالن بودن محو ما  سایی که تو  همه ی ک

 عوضی یکسره به هیال  ل  ده بود
فرسییام یه لحظه سییرشییو چرخوند که با چشییای هیزه شییریف متونه شیید 

 �😁�?.....و
 دو   
 فرسام ) سورین ( 

 من دیدم این شریف هیز یکسره  ل  ده به هیالی 
 اوهو هیالی من 

 پس چی هیالی منه دیگه بهتره خفه شی  وندان نان 
 اخمامو کردم تو هش  ل  دم به شریف دیدم نه ا  رو نمی ره 

 هن شبببد  سبببیندرا ناتنی مادر شببب یه هه هه ️⚡یه فکری تو ذهنش نرقه  د 
  ناتنیش پدر ب خشید
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 ..ودکا و.دیدم یه پسر نوون یه سینی دستشه توی سینی هش پره ویسکی 
 هزار نور خذعوالت دیگه 

 عالمت دادم به پسره که برام بیاره  
 نلو امدنش همانا چپه شدن سینی رو شریف همان 

سالن  سیقی بلندی که تو  شد البته اونش به خاطر مو شید بلند  شریف یه داد ک
 می پیچید کسی متونه نشد 

 می خواین بدونین چی شد
 شو خالی کردم آخخخخخی  بی نواخوب چیزه خاصی نشد من فقط  یر پا
 شریف داد  د : احمق چیکار می کنی؟

 مگه کوری ؟
 روانی هش خودتونید  خخخخ شاید خدا رو چه دیدی

 پسره : متاسفش اقا
 شریف: ا  نلو چشام گمشو تا اخرانت نکردم 

😐😐 
 گمشو ؟ خخخ 

 خدا رو شکر نفهمید کاره منه
 شریف برای تعویض لباسش به بیرون سالن رفت 

 یه لبخند دندون نما  دمو  ل  دم به دخترا دیگه آخراش بود ....تمام 
 آخیش 

 رفتن البته ذکر شه فقط اینا نبودن یه شیش هفتای دیگش بودن 
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 شریف بعد پنج دقیقه با یه لباس باحال اومد  

 خود شیفته  ��
 رفت باالی سن میکروفونو گرفت   

 گفت :مدیرای محترم بیان اتاق کنفرانس
 دقیقه همه حاضر بودن  10همه بلند شدیش رفتیش تو اتاق بعد 

 شریف :خوب رای گیری می کنیش شیش نفر اول میرن دور بعد 
 به همه برگه داد مام شروع کردیش به نوشتن اسش دخترا 

 بعد نیش ساعت نتایج اعالم شد 
 رای  70)روشا( آپاما 

 68ال )نهال( هی
 60سونیا 

 54)رها (یاس 
 43)پالیز( سرمه 

 38نوا 
 36)تیسا( خورشید 

 27آنا 
 بقیش نگفت  

 اااا وای تیسا که نیس تو نمع شیش تا 
 نیس 

 چهره شهریار حسابی تو هش بود 
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 شهریار ) آتردین ( 
 وای تیسا نبود حاال چی میشه 

 اوه اعصابش بهش ریخت 
بعد یک ساعت شریف نلسه رو تموم کرد بعدم رفتیش پایین شریف رفت روی 

 سن اسما رو اعالم کرد تیسا که دیدم تو نمعشون نیس  د  یر گریه 
 دخترا دلداریش می دادن مام اعصابمون حسابی بهش ریخته بود اوف ....

 سه   
 آپاما ) روشا (.

 من : خورشید اروم باش وایسا دو دقیقه فکر کنش
 چند دقیقه بعد

 پالیز چنان پرید که ذحلش اب افتاد
 من : بابا مرض داری مگه دختر این چه کاریه تو می کنی 

 پالیز : یه فکر باحال اگه کاری کنیش یکی ا  دخترا نتونه بیاد چی؟ 
 رها : خوب 

  ?پالیز : یه کاری کنیش نره
  ااااااااااااااااااایولیه لبخند ژکوند  دیش  گفتیش :  یکدفعه همه بهش نگاه کردیش

 پالیز : خوب اول دختره رو پیدا کنید 
 داشتیش دنبال دختره می گشتیش که ایی تونهمو نلب کرد 

 من : بچه ها یه لحظه سایلنت 
 همشون ساکت شدن 
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 دختره اولی : می دونستش سونیا می ره ی : اره بابا نادوگریه واسه خودش 
 من : ببخشید 

  دختره اولی :بفرمایید
 من : میشه بهمون نشون بدید سونیا کیه ؟ مشتاقیش به دیدنش 

 دختره : البته 
 بعدم به اونور سالن اشاره کرد گفت : اون لباس قهوه ایه 

 من: مرس 
 دختره سرشو تکون داد چیزی نگفت 

 یهو هیال پقی  د  یر خنده 
 �😂😂😂�?رو میگه  هیال : این پی پی

اون لباس قهوه ای مسخرش که نیش ونبش نمی شد واقعا هش شبیه پی پی بود با 
ستت فرو  ست می کردی توش د شش که قربونش برم د شت ارای انگار بیکینی دا

 موهاشش که  ��?میرفت داخلش
 من : خوب بچه ها بهتره  ود تر شروع کنیش 

 هیال : مثال با چه راهکاری 
 دیدم همون موقع اهنگ سالسا  دن

 واااااااااای سالسا
 دختره سونیا هش با یه پسر نوون رفت وسطااا این 

 یه فکر شیطانی اومد تو ذهنش  ��
 سریع بلند شدم 
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 رفتش سمت نایی که چندتا صندلی داشت مشروبو اینا سرو می کردن 
 من : آقا 

 مرده : بفرمایید 
 من :دوتا غالب یخ می خواستش

 مرده : بفرمایید 
 هش رفتش سر میز نشستش چندتا غالب یخ گذاشت تو یه کاسه خوشمل داد ب

 دیدم بچه ها با تعجب  ل  دن بهش
 هیچی نگفتش اما تو چشاشون فضولی

ر*ق*ص که تموم شد دختره سونیا با پسره داشتن ا  کنار دنس راه انداخته بود  
شده بود  چنان  سون  شدن چون دختره طرف من بود کارم ا صندلی من رد می 

 ا  دماغ فیالفتاده بود با غرور سر باال راه می رفت که انگار 
 همین که رسید به صندلیش ......

 کفشببببش پاشببببنه بخوره لیز شببببد باعث که پاش زیر انداختم ️❄یخو 
 پاشش پیچ بخوره بعدم چون دستش تو دست پسره بود  افتادن روی هش بشکنه

اوج سییوتی بود.دختره دسییتشییو  �😂😂😂�?یعنی داشییتش ا  خنده میترکیدم
 ه راه انداختگرفت به پاهاش اه نال

 و اینگونه بود که عشق اغا  شد خخخ  �😁�
 سرمو برگردوندم که با چهره فوق العاده خندون بچه ها موانعه شدم 

 تیسا : دم نیز عشقش
 من : چاکر شوماییش
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 چهار   
 سامیار ) پاشا (  

حواسش یکسره به دخترا بود تا اون اتفاق خنده دار واسه سونیا همون دختره افتاد 
دیدم آپاما یخ انداخت  یر پاش خودم به شییخصییه داشییتش میترکیدم ا  خنده 

 خیلی صحنه باحالی بود 
 دیدم بچه هام خوش حالن 

 سریع مانرا رو تعریف کردم واسشون 
  ��?داشتن میزو گا  میزدن

 ترا  باید نوک سال شناخته بشنواااای این دخ
 رادوین : بابا عجب دختر مشتیه نه خوشمان امد 

 بعد نیش ساعت مثل اینکه دختره رو بردن بیمارستان فهمیدن پاش شکست  
 چون شریف اومد روی سن و..

شریف : خانوم ها اقایون محترم عزیز گرامی متاسفانه  سونیا پاش شکسته وبه 
ن در مسییابقه رو ا  دسییت داده و به ناشییون همین دلیل فرصییت شییرکت کرد

 خورشید به مسابقه راه پیدا می کنه

👏👏👏 
شت پس میوفتاد رومو کردم طرف بچه ها با نگاه  شحالی دا شدت خو سا ا   تی

 خیره شهریار روی تیسا موانعه کنش 
یه سیرفه مصیلحتی کردم تا به خودش بیاد  ولی چنان محو تماشیای تیسیا بود 

 کار کردم اصال نفهمید چی
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یهو شییروین با ارنج  د تو پهلوی شییهریار شییروین :یعنی باید بری تو افق محو 
 شی با این ضایع با یات

 شهریار : هوم ؟؟؟
شروین روشو کرد سمت ما گفت : پروایه این پسره بعد روبه شهریار کرد : پسر 

  ?تو که داشتی دختره رو ا   اریب قورت می دادی
با غضیییب نگاش به غلط کردن  شییهریار چنان  کرد که اگه منو نگاه می کرد 

 میوفتادم 
شییروین : خو چته ؟ عزیزم ما که باهش این حرفا رو نداریش بیااااا یکدفعه بلند 
شو منو بزن دیگه   واال تعارف نداری با من که بیااا تورو خدا نه تورو نونه این 

 سامیار (پشه ) پاشا رو میگه
 ا  نون خودت خودت مایه بذارمن : هوی بی ادب پشه عمته بعدم 

 شروین : من که مایه دار نیستش این تویی که پولت ا  پارو باال می ره 
 شهریار که داش می خندید رو به شروین کرد گفت : بسه دیگه تو ادم نمی شی

 شروین : مگه فرشته ها ادم میشن  
 ده فرسام : آبتین نان یکش ا  هندوانه هایی که  یر ب*غ*لته به ما هش ب

 شروین : نه دیگه می خوام بخورم 
 همه  دیش  یره خنده ......

 تیسا )خورشید (
 خیلی خوش حال شدم 

 من : واااااای کارت محشر بود روشا 
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 آپاما : عزیزمی 
 دی نی یه اهنگ توپ  د که همه داشتیش تو نامون قرررر می دادیش

  �💃�?من : حاال قررر تو کمرم فررراووونه

 ��?دونش کجا بریزمهیال : نمی 
 ��?پالیز : هش اینجاااا هش اونجا

 چشمون خورد به یه پسره که داشت میومد سمت میز ما  
 همه خودمونو نمع نور کردیش 

 پسره سالم کرد به هممون بعد رو به پالیز گفت : افتخار می دید 
 پالیز طوری که ما بشنویش گفت : افتخارو شوهر دادیش رفت 

شریف انداخت مثل اینکه   پالیز یه نگاه به شی نگاهی  به  آپاما کرد اپاما  یر چ
دید اون ذلیل مرده  ل  ده به ما چشاشو به معنی قبول کن بست پالیزم بلند شد  

 و رفت وسط ......
 پنج   

 آپاما ) روشا(
من:بچه ها اگه دیدید کسی به شما در خواست ر*ق*ص داد اول ببینید  شریف 

 ؟ koواسش نیس نواب منفی بدینحواسش هس یا نه اگه ح
 بچه هام سرشونو به نشونه مثبت تکون دادن 

من : بچه ها نهال پالیز رها سه نفر هستن که  یاد میان طرف شما ا  قضا باهش 
شرایطی  صشونو در هر  ست ر*ق* ستن پس باید درخوا ست نون نونیش ه دو

 بپذیرین به پالیزم بگید 
 بچه هام قبول کردن



wWw.Roman4u.iR  170 

 

 رادوین ) پایا (
 دیدم پالیز با یه پسره رفت وسط

 اخمامو کردم تو هش ااااای بابا با  حرص خوردن شروع شد 
 این دخترا هش انگار قل*ب*شون سنگه ما هر کاری می کنیش هیجی به هیچی 

شد پالیز رفت پیش بچه ها یه چیزی گفت بعدم رفت  بعد ا  اینکه اهنگ تموم 
 ت شمردم بلند شدمسمت راهروی ته سالن منش سریع فرصتو غنیم

 سامی : کجا ؟ 
 با گفتنه برمی گردم قدم هامو تند کردم رفتش سمت ته سالن نوشته بود رختکن 

 واا واسه چی رفت اونجا 
عد  مت اخر راهرو  2ب مد دسییتشییو گرفتش سیی که او مد بیرون همین  مین او

 کشیدمش 
 پالیز)سرمه( : ولش کن . ولش کن روانی اوه ولش کن تا نیغ نزدم  

 : کسی اتو نمی شنوه پس بهتره  انقدر خودتو خسته نکنی  من
 سرمه برا چی با من قهر کردی ؟

 پالیز : من با کسی قهر نکردم 
 من : پس چرا باهام مثل قبل نیستی 

 پالیز :من مگه با تو سنمی دارم
 من : سرمه خیلی بی انصافی که برای کار نکرده محکومش می کنی 
 پالیز: پایا خان من کسی رو محکوم نکردم تو خودت شروع کردی 

 من : اما من که عذر خواهی کردم 
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 پالیز :عذر خواهی تو دردی ا  من دوا نمی کنه چون ابروم پیش دوستام رفت 
 من : من چیکار کنش تو منو ببخشی به خدا قول می دم دیگه ناراحتت نکنش 

 آشتی؟؟
 کردم  دستامو اروم دور کمرش حلقه

 دیدم هیچی نمی گه 
 من : سکوت عالمت رضاست 

 پالیز: خیلی پرویی 
 من : خاک پای شماییش خخ حاال اشتی

 پالیز : باشه ولی قول بده اذیتش نکنی
 من : باشه تو هش همین طور

پالیز : من مجبورم شییریف خودش دوسییتاشییو می فرسییته طرف ما تا عکس 
 العملمونو ببینه 

 من : خوب باشه تسلیش خوبه 
 پالیز  : اوهوم حاال بهتره بریش 

........... 
 شیش

 رادوین )پایا( 
پالیز  ودتر ا  من ندا شد اومد بره که دستشو گرفتش بال فاصله دستاشو کشید 

 گفت : دوست ندارم بچه ها چیزی بفهمن باشه ؟ امیدوارم ناراحت نشی 
 من: باشه چشش

 ه اشتی کردیش وووووااااااای باالخر
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 هش من همپالیز خیلی خوشحال اومدیش بیرون رفتیش سمت میزمون نشستیش
یه لبخنده ژکوند  عادی  سیییامی داشیییت مشییکوک نگام می کرد منش خیلی 

 رومو اونور کردم ) بعله یه همچین ادم خونسردی هستش من(تحویلش دادم
 پالیز ) سرمه (

 نشستیشمنو رادی اومدیش بیرون رفتیش سر میزامون 
آپاما : چیزی شده ؟نیشت چرا با ه تا بناگوشت پیداست تو پایا اون پشت مشتا 

 چیکار می کردین 
 من : هیچی بابا پایا کیه دیگه

آپاما ا  اون نگاها که میگه اون مونوده چهارپا تو ذهنت خودتی بهش انداخت 
 (��?) خداییش می بینید چقدر نگاهش حرف داش

 آخ آخ کارم  ار شد 
  : به به میبینش که راه افتادی سرمه خانومهیال

 من : من ا  یکسالگی راه افتادم
 هیال : به به می بینش  بونتش وا شده

 ماهگی  بونش با  شده  6من : من ا  

 ��?هیال : به به میبینش عوضی شدی

 من : من ا  دو سالگ...
 تا ه فهمیدم چی گفت 

 من :اشغال بی تربیت
 دیدیش همه داشتیش هر هر می خن
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 تیسا : وای خیلی باحال بود 
 رها : سرمه فکر کنش اون پشت بودی یه چیزی شده که اینطوری هول شدی 

بچه ها هش داشییتن شیییطون نگام می کردن با نیشییای با  حرف رها رو تایید 
 کردت

 من : هااااان خوشکل ندیدین 
 ��?رها : نه عزیزم کروکتیل پیر ندیدم

 من : بی ادب 
 kcaloدیگ میگه فیس بلک  رها : دیگ به

 آپاما )روشا ( 
 دیدم رادوین به پالیز چشمک  د 

 من : اهاااا مچتونو گرفتش  
پالیز داشییت چشییمک می  د که وقتی این حرفو  دم چشییمش همون نوری 

 موند
 هیال :افرین روشا عالی بود مچ گیریت 

 پالیز : کی گفته من پلکش پرید 
 باال می پرههیال : ا  کی تا حاال پلک ا  

پالیز : حاال تو چه گیری دادی به ضییایع کردن من اخه خواهر من چی نصیییب 
 تو میشه 

 هیال : یه پرس خنده
 .......(?بعدشش هر هر  د  یر خنده ) پالیز تو دلش : دختره روانپریش خر

 هفت   
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 رادوین )پایا (
 شهریار : بینش تو برا چی رفتی سمت رختکن بانوان

 ��?ی عظیمش شدمتا ه متونه سوت
ست میگی ؟به  من : چی ؟ کجا ؟ من ؟کی ؟ چرا یادم نمیاد دروغ می گی؟ را

 من بگو تو رو خدا ...اومدم ادامه بدم که 
شروین : الوووو استپ کن باهش بریش چی میگی برا خودت  تو هش  دی ا  نوع 

 وخیش 
 نکنه خبریه ؟ فرسام مشکوک :

 گرمه تشنش شد من : نه نه نه هیچی نیس واااای چقدر
 خیلی مبتدی بحثو عوض کردم خدا رو شکر پیگیر نشدن 

 فرسام ) سورین ( 
ها رو تو بحثا همراهی نمی  یاد بچه  که ا  اول مهمونی بهش ریخته بودم   من 
کردم اصییال حسییش نبود واقعا نمی دونش ا  دسیییت این دختره چی کار کنش 

نت همین م حمل کنشخبرمرگش یه چرت پرتی گفتش حاال باید بی محلیشییو ت
 کشیدنو کش داشتش 

  دارد غمی بینی رو که هر دیوانه دنیای این در 》
 《دل دیوانه شد اما دیوانگی هش عالمی دارد 

 اوففف خدایاااا چه کنش با این عشق یک طرفه 
 نااااااان؟؟؟؟

 نان تو حسو داشتی میگن ادمو برق بگیره  نو نگیره همینه دیگه 
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 هیال ) نهال ( 
 ی خوبی نبود حداقل برای من  مهمون

 وقتی فرسامو تو اون حالت دیدم یه نوری شدم احساس بدی بهش دست داد
 من بهش هیچ احساسی ندارم اونش همینطور اما......واقعا نمی دونش 

 آپاما ) روشا ( 
 اخرایه مهمونی بود که شریف اومد پیش ما 

شدین شحالش که هر پنج تاتون انتخاب  شرکتو تعط شریف : دخترا خو یل فردا 
کردم برای اسییتراحت اما پس فردا که میاید باهش درباره مسیییابقات اصییلی 

 صحبت می کنیش 
 من : باشه پس تا بعد 

 فقط سرشو تکون داد حقا که بی تربیته اشغالی 
ستقبال مهمونا رفتن تا  ستاش به ا شریف دو شدن  همه مهمونا اروم اروم بلند 

 بلند شدیش خدافظی کنن ما و سامی اینا هش
 یه نگاه به هش دیگه کردیش راه افتادیش پیش شریف 

من با دخترا قدم هامونو تند تر کردیش رفتیش نلو تر  ودتر ا  پسییرا رسیییدیش به 
شیدم  ستمو ک سریع د شریف خدافظی کردم  ست  شتش تو د ستمو گذا شریف د

 احساس کردم سامی ناراحت شد 
ی کنه بعدم به نانی لوان دسییت ول کن بابا به این سییامی باشییه ما رو حبس م

 دادم 
 بعد من هیال اومد 

 شریف دست هیال رو گرفت لحظه اخر گونه هیال رو ب*و*سید 
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 ��?یعنی من تو کف این مردک موندم بشر انقدر پرررووو
شو  شه ل*ب* شریف ذلیل مرده گو ست داد نانی به تقلید ا   پالیزم به نانی د

 ب*و*سید لوان هش گونه رها رو ب*و*سید 
شدن اینهو  شتن به مر  انفجار می رسیدن قرمز  شروین دا یعنی فرسام رادوین 

 لبووووو   تا ه رگه های چشاشونش قرمز شد 
شت بود شون که م ستا شونش بی��?د شقیق صال یه رگ های کنار  رون  ده بود ا

ضعی بود سریع خدافظی کردیش  و شتن پس میوفتادن  آخ خدا رها پالیز هیال دا
 اومدیش بیرون ......

 هشت   
 فرسام ) سورین (

 واااای یعنی دوست داشتش خرخرشو بجوئش  
اوایل فکر می کردم هیچی مثل نویدن ادامس خرسییی نمی شییه اما االن که 

  ��?این مردک هش خیلی خوبهفکر می کنش می بینش خر خر 
 هیچی ا  صحبته سامی با شریف نفهمیدم 

 فقط لحظه اخرم فهمیدم گفت : بهتون  نگ می  نش 
 خدافظی کردیش  دیش بیرون 

 رادوین ) پایا ( 
 یعنی منه بیچاره چرا انقدر بدبختش اوف تا ه با پالیز اشتی کردم 

 خدانکنه با  دعوا راه بندا م
 شروین ) آبتین (
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 عصابش خورد بود حاال رد تر شد لعنتی ا
 دیدم دخترا سواره فراری آپاما  دفور رها شدن

 من المبورگینی خوشکلش سامی هش فراری عزیزشو اورده بود 
 رها ) یاس (

 این چه وضعشه انقدر ا  اون پسره با چشای قورباغه ایش بدم میاد 
 اینش شروینش کش مونده بود منو ببنده به مشت لگد 

 آپاما ماشینشو چسبوند به ماشینش 
 گفت : تند تر برو دیگه چرا مثل تیسا پالیز اسلوموشش میری 

 من : باشه بابا به من دیگه این نیزا رو نگو من خودم استار این چیزام 
 آپاما : باشه استاد حاال سریع تر برو 

 گا شو گرفتش داشتیش میرفتیش سمت هتل دیدم هیال  نگید 
 شی رو بزار رو بلند گو من: پالیز گو

 من : الووو 
 هیال : یاس تو می دونی چرا پسرا دارن پشتمون میان 
 من : خوب حتمی می خوان برن هتله خودشون دیگه

 هیال :با  تو مضخرف گفتی راه هتل اونور بود 
 منو پالیز : ننننننننننننننننه!!!!

 آپاما : اره )گوشی هیال رو بلند گو بود ( 
 ن تقیبمون می کنن دیگه من: خوب دار

 آپاما: حتمی حاال بزن کنار بینش حرف حسابشون چیه 
 من : باشه 
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 بعدم ماشینو هدایت کردم سمت راست 
 سامیار ) پاشا ( 

 موقع حرکت به بچه ها گفتش بریش دنبال دخترا تا ادرس هتلشونو بدونیش 
 (��?خیلی هش مخفی حرکت می کردیش ) نان عممون

دن کنار به شییروین عالمت دادم سییریع بزنه کنار چون بهشییون تا دیدم دخترا  
 نرسیده بودیش 

 واال وگرنه دخترا می فهمیدن 
 هردو ماشین  دیش کنار 

 شروین : پاشا چی شد ؟ دخترا چرا وایسادن 
 من : چه میدونش وایسا تا ببینش موضوع چیه ؟
 دیدم ای دله غافل دخترا دارن میان سمت ما 

 خدارو شکر رو لباسشون یه چیز پوشیدن وگرنه سگ می شدم 
 فرسام : آخ آخ آخ 

 فکر کنش فهمیدن داشتیش تقیبشون میکردیش 
 رادوین : نفوذ بد نزن 

 ��?فرسام : اخه االغ تو خیابونی که کالغ پر نمی  نه برا چی دارن میان اینور
 رادوین : راست میگیاااا

 عاقا این فرسام طبع خوانندگیش گل کرد 
 فری :رفیقش کجایی؟

 ️☹دقیقا کجایی ؟ 
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 کجایی تو بی من؟
 تو بی من کجایی ؟

 شهریار چنان  د پس گردنش که من گردنش رگ به رگ شد 
 فرسام : چته سگ

 شهریار : ببند اومدن

 همون موقع دخترا رسیدن و...
 نه   

 هیال ) نهال ( 
 همه پیاده شدیش 

 ما : حرکت کنین بریش ببینیش چی میگن آپا
 راه افتادیش سمت پسرا که داشتن پچ پچ می کردن دیگه رسیده بودیش بهشون  

 آپاما : شما واسه چی دارین ما رو تعقیب می کنین .
 سامیار : کش خودتونو تحویل بگیرین کی دنبال شما بود 
شت شما مثال کجا دا ع ین می رفتین این موقآپاما : اوال خودتو نه خودتونو بعدم 

 شب
 سامی : چیزه ...ما داشتیش میرفتیش قبرسوتون اصال به تو چه

ضخرف می گی نثارش  آپاما ا  اون نگاها که میگه خیلی خری معلومه داری م
 کرد  

 ) المصب نگاهش چقدر حرف داشت خخخ(
شتین تعقیبمون می کردین مثال  ضایع دا شت اما خیلی  من : به ما که ربطی ندا

 پلیسیما ما
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 فرسام : پلیسی که پلیسی که چی مام پلیسیش 
من : اقای نسییبتا محترم منظورم اینه که خیلی ضییایع بودین نیا  به اینکارا نبود  

بعدم مثال شما نصف شبی  می خواستین برین قبرستون که چی بشه شرط می 
 بندم دارین خالی می بندین 

 ) خخخ پسره لفظ داد من ادامه دادم (
 : باشه شرط می بندی سر چی فرسام 

گفتش : می خوام سییه سییاعت فقط سییه سییاعت توی یه لبخند شیییطانی  دم
شی چراغ ا  این  سیله ای مثل گو ستون اونش خارج ا  محوته و بدونه هیچ و قبر

 چیزا 
 همه چشاشون گرد شد البته پسرا  

 بربچ ماهش تایید کردن 
هیچ کس انتظار نداشت اینا شرطو قبول کنن منو دخترا یه لبخند پیرو   دیش که 

 فری گفت: باشه قبول 
 شهریار : دیوونه شدی سورین چرت نگو 

 فرسام : گفتش قبوله 
 پسرا داشتن با بهت بهش نگاه می کردن فرسام : ساعت که می تونیش ببریش 

 من : اره باید ببینش که ساعتاتون چراغ نداشته باشه 
 فرسام : باشه 

سرا گفت اما خوب ما  سامی : حاال قبرستون کجا پیدا کنیش اینو  مزمه وار به پ
 گوشامون تیز بود شنیدیش 
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 پالیز : شما نگران این نباشید پشت سر ما با ماشین بیاید اگه فرار کنید ...
 رادوین : فرار نمی کنیش 

 پالیز : چه بهتر 
 همه با هش حرکت کردیش سمت قبرستونی که پالیز ادرسشو داشت 

 رها ) یاس ( 
 من : پالیز تو اینجا رو ا  کجا بلدی ؟

 پالیز: اون رو ی که با پسرا دعوا افتادیش هتلمونو عوض کردیش 
 یه تابلو این کنار بود البه الی درختا چشش خورد بهش نوشته بود قبرستون 

 به نظر میاد قبرستونی متروکه قدیمیه  البته
 من : تو دیوانه ای نمیرین یه موقع 

 متروکهروح ارواحپالیز : نه بابا ولی فکرشو کن وسط ننگل
 یکدفعه ....

   
 رها )یاس ( 

پالیز : اون رو ی که با پسییرا دعوا افتادیش  هتلمونو عوض کردیش یه تابلو این 
 د ارامگاه ) قبرستون ( کنار البه الی درختا بود نوشته بو

 البته به نظر میاد قبرستون متروکه قدیمیه 
 من : تو دیوونه ای نمیرن یه وقت 

 متروکه روح ارواح پالیز : نه بابا ولی فکرشو کن وسط ننگل
 یکدفعه تیسا نیغ کشید 

 من : چته پرده گوشش پاره شد 
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 تیسا : من میترسش 
 پالیز : خفه بابا 

عد  فه پسییرا دیدنی بود قبرسییتونش خیلی خیلی  4ب یا یدیش وااای ق مین رسیی
 وحشتناک بود 

 شروین ) آبتین ( 
ای خدا این فرسییامو ا  روی  مین منقرض کن وای خدا اینجا چرا این شییکلیه 

 آخ وای 
 آپاما : خوب رسیدیش 

 هیال : ساعتاتونو ببینش 
 ا  شانس گند ما هیچ کدوم ساعتامون چراغ نداشت 

 ش تو فا  توصیف قبرستون میری
یه خونه ی متروکه که نزء قبرستون بود شبیه کلیسا واااای ترسناک بودااا ذهلش 

 داشت اب میوفتاد 
صبت باید توی این قبرستون باشین یا توی این  4شبه تا  1پالیز : خوب ساعت 

 خونه متروکه 
 میایش اینجا  4ماشیناتونش میبریش ساعت 

 ین بهتره ا  اینجا دور نش
همه سییراشییونو تکون دادن دخترا هش ماشییینا رو گرفتن رفتن  تا موقعی که ا  

 دیدمون خارج بشن  ل  دیش بهشون 
 من : ای الهی ا   ندگی ساقت شی ای الهی نصف شی سوری
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 فری: من چه میدونستش اینا کله هاشون بو قورمه سبزی میده  
 سامی : حاال اینا رو ولش بیاید بریش داخل تا یه چراغ قوه ای چیزی پیدا کنیش 

 حرکت کردیش به سمت اون خونه ی قبرستونی 
 آپاما) روشا ( 

 وقتی نلو تر رفتیش به بچه ها عالمت دادم بزنیش کنار  پیاده شدیش 
 من: کسی دوربین همراهشه 

 تیسا: من اوردم 
 من : نا داره که 

 ره بابا تا ه رمشو عوض کردم می خوای چیکار تیسا : ا
 من : خوب می خوام ا شون فیلش بگیریش پخش کنش تو سایتا 

 هیال : کارت درسته ولی اینا که داخل خونن 
 من : خوب مام میریش داخل 

 پالیز : نه نباید بریش ما که نمی دونیش اون داخل چیه   ؟
شینو چراغ هش داریش + هزار  سه تا تا ه ما شون ما  من : بابا اونا دو پلیس همراه

 تا چیزه دیگه 
 تیسا : من نمیام می ترسش 

 هیال :  ر  ر نکن خیر سرت پلیس مملکتی اسب ابی 
من : راسییتی هیال گوشیییتو + مونو پادش بیار تا بتونیش با گوشییی عکس بگیریش 

 بفرستیش
 هیال : باش 

 ن اماده حرکت شدیش ...می 5بعد 
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 یک   
 مین اماده حرکت شدیش تیسا هی غر غر می کرد  5بعد 

 من : بچه ها سوئیچا رو برداشتین 
 بچه ها : اره 

 من :خوب چراغای ماشینو روشن بزارید تا ما گش نشیش 
 هیال : باش 

 و حاال ننگجویان اژدها وارد می شون  
 تروکه بعد چند دقیقه  رسیدیش به اون کلیسای م

 واااایی چقدر ترسناک بود 
 من : بچه ها همه چراغاتونو روشن کنید ا  هش به هیچ عنوان ندا نشین 

 دوبینو هر وقت ای پسرا رو شنیدین روشن کنید 
 بریش ...وارد خونه شدیش 

 با قدمای اروم .... اروم....حرکت می کردیش .....قیز ...قیز  یر پامون ا می کرد  
 فرستین ننا برن بعد خودش صلوات فرستاد تیسا : صلوات ب

 من : تیسا خول شدی رفت چرا چرت پرت می گی 
 بعد طی یه مسیر نسبتا طوالنی رسیدیش به یه راه پله عظیش 

حاالااا فکر کن یه لوسییتر بزرگ دربداغون وسییط پله ها افتاده پله ها چوبی 
 شکسته  

شتیش ا  پله ها باال میرفتیش که ی سته  دا سکلت بزرگ افخیلی اه تاد هو...... یه ا
 نلومون 
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شتیش ا   شونو گرفتیش خودمون دا شن که نلوی دهنا سا پالیز اومدن نیغ بک تی
 ترس سکته میکردیماا

 من : خفه شید وگرنه پسرا می فهمن اینجاییش بابا این اسکلت واسه یه مردس 
 ترسو ها 

 تیسا :تو رو خدا برگردیش من دارم نون میدم
 دیدم بچه ها دارن نون میدن   

 گفتش: باشه بریش 
ا  پله ها رفتیش پایین نلومون سییه تا در بود یکی باالش عالمت قرمز داش اون 

 دو تای ب*غ*لیش سیز 
 رها : حتما همون قرمزس چون وقتی ما اومدیش رو به پله بودیش 

به پله در میای ) پله ی بزرگ وسییط  من : اخه عقل کل ا  هر کدوم بیای رو
 کلیسا داش ( 

 رها : ااا دقت نکرده بودم حاال ولش کدوم ور بریش
 من : نمی دونش حاال بیاید ا  این قرمزه بریش 

 اروم رفتیش داخل نمی دونش چرا حس بدی بهش دست داد 
 یکدفعه 

 در به شدت کوبیده شد 
  ��?همه برگشتیش سمت در

 رنگ تو صورتمون نموند ا  ترس 
 ر خرونی نیس هیال : اینجا که د

 من : بچه ها همه هستید 
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 بچه ها : اره 
 من : خوب بهتره برگردیش این راه خرونی نیس 

  ?درو کشیدم با  نشد عقب نلو کردیش با  نشد لز ب*غ*ل کشیدم لعنتی  
 اعصابش داغون شد 

 تیسا : وای داریش میمیریش داریش میمیریش بد بخت شدیش
 اومد ادامه بده که 

 یسا فقط خفه شو اه میبینی اعصابش خورده چته با  یورتمه میریمن :خفه شو ت
 رها : بس کن آپاما چرا پاچه می گیری 

 آپاما : باشه راست میگی رفتارم تند بود معذرت 
 پالیز : حاال بیاید مسیرو ادامه بدیش حاال هش حرکت کنید لطفا 

ش شتر پیش میرفتیش راه تاریک تر وح ناک تر می تحرکت کردیش رفتیش هر چی بی
 شد درسته چراغ قوع داشتیش اما خوب با  می ترسیدیش 

 ای پا شنیدم 
 هیال : ای پا میاد شاید پسران 

 پالیز : ا ه دوربینو روشن کنین دروبینو روشنکردن 
وقتی رومو نو برگردوندیش داشییتیش سییکته می کردیش دو نفر که خیلی هیکلی 

صورتی که معلوم نبود با ایی کلفت شما اینجا چه غلط بودن با  ی گفتن اولی  : 
 ��?می کنید

منو هیال به هش نگاه کردیش امیدوارم چیزی که و ذهنمون شییکل گرفت واقعی 
 باشه 
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 منو هیال چراغ قوه هامون خاموش بود 
 بقیش چراغاشونو یا انداختن یا رو به پایین بود 

 ون سییه تاپس یه نگاه به هش کردیش هر دو فهمیدیش یه چیزی اینجا مشییکوکه ا
 داشتن پس میوفتادن 

 هر دو چراغ  دیش تو چشاشون و.... 3......2......1با حرکت لب گفتش
 دو   

 آپاما ) روشا (  
 هر دو چراغو  دیش سمت صورتاشون بله اون کسی نبودن نز 

 سامی فرسام 
 یکدفعه رها تیسا پالیز شروع کردن به نیغ کشیدن گریه کردن 

منو هیال خیلی خونسییرد وایسییاده بودیش نگاشییون می کردیش شییروین شییهریار 
 رادوین اومدن سمت دخترا تا ارومشون کنن 
 سامی فرسام وایساده بودن نگامون می کردن 

 من : هاااا ادم ندیدین ؟ 
 سامی : نه میمون ندیدم 

 من : پس برو تو ایینه ببینش 
 سامی : بی ادب 

 ش با ادب من : ادب تو رو هش دیدی
 هیال : کارتون خیلی  شت بود که چی ؟ ا  هیکلتون خجالت بکشید 

 فرسام : می خواستیش ادبتون کنیش 
 هیال : کسی با شما حرف نزد نخود اش 
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 ��?فرسام قشنگ به رنگ قهوه ای  یواش در اومد
 تا ه متونه دعوای بینه رها شروین شدیش 

ست به من نزن دیگه  سئله  رها با گریه هق هق : د شون تونه نکردم دیدم م به
 خصوصیه رو مو کردم سمته تیسا 

 تیسا که ا  شدت گریه نمی تونست نفس بکشه  انو  دا هق هق کرد 
 شهریار : تیسا به خدا من تقصیری نداشتش گریه نکن تیساااا 

منو هیال نورو گرفته بودیش سمته اینا تیسا کبود شده بود پالیزم اروم شده بود اما 
 تیسا هنو هق هق می کردنرها 

 سریع رفتش پیش تیسا 
 من : تیساااا نفس بکش نفس بکش 
  دم  یر گوشش اما نواب نمی داد 
 شهریار کالفه نگران  ل  ده بود به  

 تیسا  
 تیسا رو گذاشتش رو  مین با تموم توانش  دم دوطرفه شونش 

 خدا رو شکرنفسش باال اومد 
 ش شهریار سریع تیسا رو گرفت ب*غ*ل

 رها دوباره رفته بود تو شک به یه نا  ل  ده بود 
 مسیر نگاهشو گرفتش 
 به..........به.........

😱😨😰😳 
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 دوتا چشش قرمز رسیدم 
 یه نیغ بلند کشیدم به اونجا خیره شدم همه مثل من شکه شدن 

 فرسام سامی سریع چراغو ا  دستمون کشیدن  رفتن سمتش 
 پسرا هش مواظبمون بودن  سه تا چراغ پیش ما بود سه تا

 سامی چراغو گرفت باال با چیزی که دیدم
نفسش تو سینش  حبس شد یه مرده بود نن بود مومیایی بود انسان بود  ند بودم  

یافش فوق العاده چندش بود  گوشیییای درا   مرده بود نمی دونش هر چی بود ق
اااای پاهاش دماغ که نداشت چشاشش قرمز دندوناشش  ده بود بیرون پاهاش واا

تا نیغ الله اکبری کشیدم  دخترا که ا  شدت شدک  6، 5یه نیغ که نه نعل بود 
 داشتن ا  حال میرفتن 

 من : اون ننه پاهاش نعله 
 عاقا اینو انگار من نگفتش ا رائیل گفت 

 ننه اومد سمته حاال هیچ کس تکون نمی خورد بیاد کمک 
 من نیغ نیغ

 حظه فقط اسش سامی یادم بود نمی دونش چی شد که  تو اون  ل
 من : ساااااااممممممییییااااارررر 

 لحظه اخر یه چیزه محکش خورد تو سرم دیگه هیچی نز سیاهی ندیدم ...
 سه   

 سامیار )پاشا ( 
 دیدم اون مونودت عجیب الخلقه داره میره سمت آپاما  سریع دویدم سمتش 

 لحظه ای که اون مونود رفت نزدیکش 
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 آپاما : سامیار 
اومدم بگش نان سییامیار اما دیر شییده بود اپاما سییرش محکش به  مین خورد  
شدیش رفتش آپاما رو ب*غ*ل  سریع بلند  شد مام  همون موقع اون مونود غیب 

 کردم دخترا داشتن های های گریه می کردن
شروع کردیش به دویدن به اولین دری که رسیدیش با ش کردیش  خدا رو شکر در 

 رونی بود خ
 من : پس ماشین کو ؟ 

 هیال : بیاین پشتمون 
 سریع می دوییدم تا رسیدم به ماشینا 

 دخترا سوئیچو دادن ما هش  سریع سوار شدیش و.....
 ماشین اپاما رو هیال سوار شد  

 آپاما رو رو  صندلی شاگرد گذاشتش  سوار شدم 
سرعت  شون باال 500با  سرعت شینای خارنی  می ره (  250ی تا میروندم ) ما

 بچه ها خیلی عقب بودن آپاما دهنش پر خون بود 
 من : آپاما عزیزم تو رو خدا بیدار شو 

 اوه لعنتی بیدار شو 
 سرعتمو بیشتر کردم دیگه ماشین تو حالت پروا  بود 

 رسیدم به بیمارستان ا  بس اومدیش اینجا   فامیل شدیش واال 
مارسییتان  داد بیداد راه انداختش  اومدن سییریع آپاما رو ب*غ*ل کردم بردم تو بی

 آپاما رو بردن 
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 بعد یک ربع دکتر اومد  
 من : دکتر دکتر 

 دکتر : بله 
 من : حالش چه طوره ؟خوبه ؟ تورو خدا راستشو بگو 

 دکتر : نگران نباش پسرم نامزدشی ؟ 
 من : اره دکتر میشه  ودتر بگی 

 ت ا  سرش اسیب ندی دیدهدکتر : ا  سرش عکس گرفتیش متاسفانه  یه قسم
 اما امید وار باشین حتما خوب میشن 

 من: ممنون   
بعدم گوشیمو ا  نیبش دراوردم لحظه اخر ا  هیال گرفتش صفحشو روشن کردم   

 هیال و...  2تا شروین  5تا فرسام میس انداخت  6
 تا میسکال بود درکل  40

 سریع  نگ  دم به فری
..... 

 ️‼❓?بدین تو چنلتون حتما اینو سال ❓⚜️‼

 مهش��
 به هیچ عنوان ا  چنلی لفت ندین

دوسییتان و کاربران عزیز سییرور تلگرام دچار مشییکل شییده و اگه ا  کانال ها و 
 گروه ها لفت بدید امکان برگشت نداره
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شید دیگه نمیتونید  شن اگر ا  کانالی خارج  فقط گوشیهای ایفون میتونن وارد ب
 ام " این گروه پر است " موانه خواهید شد ب اون کانال برگردید و با پی

 این اتفاق شروع شده 3ا  ساعت 
 تو هر گروهی ک هستید بمونید و کانالهارو ترک نکنید

 امیدواریش مشکل تلگرام بزودی برطرف بشه
شته  صفحه نو شید  یر  طفا لtocoD allkleDاگر دیدید وقتی وارد کانال ما می

 خارج میشید. فوروارد انباری اصال روش کلیک نکنید چون ا  کانال
 چهار   

 سامیار ) پاشا ( 
 سریع   نگ  دم به سورین 

 من :سورین چی شد ؟ 
 فرسام : دخترا بی قراری می کنن کجایی تو ؟ 

 من : بیمارستانه ...
 فرسام : داریش میایش 

 دقیقه دخترا با گریه اومدن  20بعد 
 پالیز : سامی آپاما کو کجا رفت چی شد ؟ 

هیچی بابا دکترش گفت : سییرش آسیییب دیده  ود خوب میشییه نگران  من :
 نباش. 

 رها که یکسره  گریه می کرد چشاشش قرمز قرمز بود فقط هق هق می کرد 
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شش  مزمه می کرد رها فقط به یه نا خیره  سته بود تو گو ش شش ن شروینش پی
 شده بود 

 پالیز ) سرمه ( 
شروع کردم به گریه ستن  سرا ه شیدن  که رادوین  وقتی فهمیدم پ کردن نیغ ک

 اومد سمتش 
 رادوین : پالیز اروم باش دیوونه من که کاری نکردم

 من که انقدر گلوم می سوخت توان حرف  دن نداشتش  ا  بس نیغ کشیده بودم 
شونو بگیری  ستی که نلو شمااا برای چی اینکارو کردین می تون صیره  من : تغ

 نمی تونستی ؟
 ورو خدا اروم باش خانومش رادوین : باشه ببخشید ت

 هق هقش بند اومد که متونه تیسا شدم ..
 رها) یاس ( 

 عصبانی بودم ناراحت بودم نیغ می کشیدم گریه می کردم شروین اومد پیشش 
 اومد دستمو بگیره که نیغ  دم 

 با گریه هق هق گفتش : دست به من نزن 
 شروین  مزمه وار : ببخشید عزیزم به خدا ما فکر نمی کردیش اینطوری بشه 

 من : اره شما احمق تر ا  این حرفایید 
 شروین : نون شروین گریه نکن 

 من :تا ه داشتش می بخشیدمت اقا شروین بد کاری کردی 
 شروین : غلط کردم رها غلط کردم ...

 نعه شدم رومو کردم اونور که با دوتا چشش قرمز موا
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 ا  حرفای شروین هیچی نمی فهمیدم 
 بعدم که ....

حاال که بیمارستانیش هنو  هق هقش بند نیومد انگار مسخ شدم به یه نا  ل  دم 
 چشش بر نمی دارم 

 شروین که یکسره داره عذر خواهی می کنه اما اصال انگار تو این دنیا نیستش 
 شروین : رهااااا 

 ن اسما رو بگیدسامی : هرمار  بار گفتش او
 شروین : خوب بابا 

بعدم دم گوش من گفت :خانوم خوشییکله شییما نمی خوای یه دقیقه دسییت ا  
 گریه کردن بر داری بعدم این دیوار چی داره که اینطوری خیره شدی بهش 

 منو نگاه ببین چه خوشکلش 
 خداییش ا  این پرو با یش خندم گرفته بود 

 چشش ا  دیوار برداشتش خیره شدم بهش 
شای  شروین قربون چ شروین : سش بغض کرد  شمای خی شروین با دیدن چ

 سبزت بشه چرا ننگل چشات  یر دریای بی کران غرق شد 
 ) نااااان ؟؟؟ چه شاعرانه رمانتیک ( 

.... 
 پنج   

 رها ) یاس (
 خندم گرفته بود اما خوب دیگه فعال موقع خنده نیس 
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 (��?خیلی بدی ) شبیه بچه ها لوسمن : 
 شروین :  باشه من بدم خوبه ؟ حاال اشتی

 من : اوهوم 
 شروین : شروین قربون اون اوهوم گفتنت بشه

 قرمز شدم این پسره چه بی حیاست 
 نویسنده 

 دکتر بعد سه دقیقه اومد 
 دکتر : می تونید مریضتونو مالقات کنین 

 ت اتاق بچه ها شبیه قوم مقول حمله کردن سم
 سامی اولین نفر بود که رسید به در درو 

 با  کرد با چهره ی معصوم آپاما رو به رو شد 
 تو دلش گفت : کاشکی ما هش  ودتر اشتی می کردیش 

 اما خودش می دونست که غرور  یادش باعث این قضیه شد 
 بچه ها پشت سر سامی وارد شدن هنو  آپاما خواب بود 

 نلو  د رفت کنار تخت  هیال دروم اروم ا  سامی
 هیال : روشا روشا نونش بیدار نمی شی 

 آپاما یه تکون خورد اروم اروم چشاشو با  کرد 
 آپاما : من کجام اینجا چه خبره 

 پالیز : تو تو بیمارستانی خوبی ؟ سرت درد نمی کنه ؟
 آپاما : من خوبش 

 رفت گبعدم بلند شد سرمو ا  دستش کشید سامی سریع رفت سمتش دستشو 



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 سامی:روشا این چه کاریه دستت داره خون میاد 
 آپاما بی تونه به اون و بچه ها به سمت در رفت همین که رفت بیرون 

 بچه ها دویدن سمتش 
 با م هیال خودشو سریع تر رسوند بهش  دست سالش آپاما رو گرفت 

 هیالبا بغض : روشا تورو خدا بیا دستاتو ببند 
 م برم روشا : نمی خوام می خوا

 هیال : تورو خدا وایسا حداقل دستاتو ببند 
 آپاما ا  دست خودشو کارای مسخرش عصبانی شد 

 روشا اروم  مزمه کرد : باشه 
 پالیز دکترو ثدا  د 

دکترم اومد دستشو بست سامی هش رفت تصویه حساب کرد بعدم اومد طرف 
 روشا 

 روبه هیال گفت : نهال خانوم شما برید من روشا رو میارم 
 و.....

 شیش   
 نویسنده  

 سامی رو به هیال گفت : نهال خانوم شما برید من روشا رو میارم 
 روشا اخماشو توهش کرد 

 تو دلش گفت : حتما با م میخواد تعقیبمون کنه
 روبه سامی گفت : نه خیر من خودم ماشین دارم نیا  به کمک شما هش نیس 
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 سامی : اخه ...
 روشا : همین که گفتش 

 بعدم راه افتاد سمت  در منتظر بچه ها موند 
 بعدا  اینکه دخترا اومدن اپاما روشو سمتشون کردو گفت : سوئیچ دست کیه ؟ 

 هیال : دست من 
 چو سمت اپاما گرفت بعدم دستشو کرد تو کیفش سوئی

 آپاما : یکیتون همرام بیاد 
 هیال سریع گفت : من میام 

 بعدم آپاما به همراهه دخترا ا  پسرا خدافظی کردنو رفتن سوار ماشین شدن
 آپاما دوباره مثل رو ای اول سرد شد

 اپاما ) روشا ( 
 اعصاب معصاب نداشتش پسرای احمقه عقب افتاده 

 دادم ماشین ا  ناش کنده شد  پامو رو گا  گذاشتمو فشار
 دستمو برد سمت ضبط 

 یک اهنگ باحال گذاشتش 
 من ا  اینکه گریه کردی 

 قصه خوردی بی قرارم 
 دل بریدن کار من نیست 

 من میترسش دل ندارم عاشقونه پای حرفات 
 می مونش تا تو بخندی 
 تو بگو که با من هسی 
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 که هنو م دل نکندی 
 خیلی فا  می ده به ادم

 اوووو حاال با فا  
 نمی دونی دیگه دل ندارم ا  دلت ندا شش 

 خودخدا خواسته که انقدر عاشق تو باشش ....
 دیگه رسیدیش 

 من : نهاب تو برو منش میام 
 نهال : کجا می خوای بری با این وضعت 

 من : هیچی بابا می خوام یکش ارامش بگیرم خسته شدم 
  نهال : باشه بابا برو دنبال ارامشت

 صبت بود   4/22منش راه افتادم سمت یکی ا  کوه های بلند کویت ساعت 
ساعت  ستانو اینام تا  شید بیمار ساعت طول ک سرا رفتن نیش  ) چون دخترا با پ

 بعدم تا برسن به هتل نیش ساعت شد  3/30
 االنش درحال حرکت به سمت کوه (

 نه پخش میکرسیدم دیدم سیستش ماشین یه اهنگ باحال غمگین  5ساعت شد  
 دلش میخواست یه نور دیگه می شد 

 دلش می خواست تا اخرش 
 خسسسسستش 

 مثل یه قایق شکستش که چشش رو درد دنیا بستش 
 چشای بسته ی تو کی میبینه غصه ی  من 
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.... 
 هیچی دیگه داشتش لذت میبردم 

ا  هوا ا  طلوع خورشییید ا  اهنگ خالصییه نای شییما خالی بود یه باربی کیو 
 ��?میاوردیش یه نونی چنجه ای میزدیش تو رگ

 راه افتادم ...و 6عاقا ساعت 
 هفت   
 راه افتادیش  6عاقا ساعت   

 رسیدم دم  هتل  7ساعت 
  7/5دقیقه معطل شدم ساعت شد  5رفتش داخل تا برم باال 

 رفتش تو اتاق دیدم بچه ها غرق خوابن 
 رفتش یه دوش دودقیقه ای گرفتش دستمو با  کردم به نای باند پیچی چسب  دم 

 اومدم بیرون حسابی شاد کوک شدم اخیش 
 رفتش سشوار  دم به برق موهامو سشوار کشیدم یه ارایش مالیش کردم 

 شروع کردم به بیدار کردن بچه ها 
 من :نهال سرمه بچه ها بیدار شید 

 ر بخوابیش پالیز : وا کن سر ندت بزا
 من : بیدار شو میخوایش صبحونه بخوریش

 تیسا : میخوام بخوابش 
 هیال : اقا ما صبحونه نخوایش باید کی رو ببینیش 

 من :منو بلند شو بینش  
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سرش یدونه ا  اون نیغای الله اکبریمو  دیدم رها هنو  غرق خوابه  رفتش باالی 
 شدن ببینن چی شده   دم که بیچاره گرخید سریع بلتد شد بچه هام بلند

 انقدر قیافه هاشو خنده دار بود که نتونستش خودمو کنترل کنش تر کیدم  
شروع کردن به کتک  شون کردم ا  تخت پریدن پایین  سکول بچه ها  که دیدن ا

  دن منه بدبخت 
 یهو  در  دن 

سییریع ا  دسیییت بچه ها فرار کردم رفتش در با  کردم که با چهره ی بهت  ده 
 عه شدم مردی موان

 یه سینی گرفت نلوم گفت : بفرمایید 
 منش تشکر کردم 

 درو بستش سینیو گذاشتش رو میز   رفتش نلوی ایینه 
سکته کردم یا امام سیز) نان شما سوتی رو داشتین امام سیز خخخ( این دیگه 

 کیه یه دونه ا  اون نگاهامو به بچه ها کردم 
ها  با بچه  عد ا  اینکه خودمو مرتب کردم  نشییسییتیش قشیینگ ا  خجالت ب

 شکمامون در اومدیش 
 امرو م تعطیل بود نشسته بودیش چرت پرت می پروندیش 

 هیال : یه دوس پسرم نداریش بشینیش نگاش کنیش اونش بگه : نگا داره ؟؟ 
 ماهش بگیش : دیدم خر صفا داره 

 لحنش خیلی باحال بود �😂😂😂�?همه  دیش  یر خنده
 پالیز :بچه ها من خسته شدم بیاید یه کاری کنیش 
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.... 
 هشت   

 آپاما )روشا (
 پالیز : بچه ها من خسته شدم بیاید یه کاری کنیش  

 من :وای بچه ها یادم رفت ایمیلو چک کنش 
)من هر شب میرم ایمیلمو چک نی کنش تا  سرهنگ اطالع بده چه موقع ندی 

 شروع کنیش (
 تاپ با ش کردن رفتش تو ایمیل دیدم یه ایمیل دارم همه نشستیش  نلوی لب 

سییرهنگ : بچه ها کارتون عالی بود هر وقت شییریف  مان اصییلی برنامه رو 
 بهتون خبر داد بهش بگید 

 هیال : وای من استرس دارم 
 سریع لبتاپو رمز گذاری کردم خاموش کردم گذاشتش  توی کیفش  

 پالیز :مگه می خوای بزاییی
 ر بی ادب عوضی هیال: بی شعو

 پالیز : عاقا من تسلیش 
 چرا داری ا  درا ا قورتش می دی بچه

 هیال : بچه عمته 
 ماداشتیش به دیوونه با یای اینا میخندیدیش 

رها :وای سییرم رفت اون اینترنت صییاب مصییب روشیین کنید برین تو اینترنت 
 ناهای دیدنیه این شهر کوفتیو ببینیش 

 برای خودتو روشن نمی کنی تیسا : مگه خودت چالقی چرا 
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 ?koرها با حرص : برا اینکه  یرا  احمق نان اینترنتش تموم شده بود 
 عشقش  koتیسا با نیش با  :  

 من : بابا بحث نکنید من خودم میرم اینترنتمو روشن می کنش 
 گوشیمو گرفتش رفتش سرچ کردم همه اومد باال

 اوف پارکاشو  این دیگه کجا بود ما ندیدیش 
 یسا: اون دفعه که کوفتمون شد حداقل امرو  عشق کنیش ت

شام بریش  شب بریش پارک بعدم  شو ببینیش بعد  رها: بچه ها اول بریش نای دیدنی
 بیرون 

 اینطوری بهتره دیگه موقعیتش نور نمی شه
 من : منش موافقش 

 هیال : راست میگه اینجوری بهتره 
 پالیز :اره اره بریش

 تیسا : االن منتظر منین منش که طابع نمعش 
 من : پس یه لحظه وایسین ببینش چه ناهایی داره 

 یه آبشار خیلی باحال داره که به ننگل مرتبطه همینش خیلی خوبه 
 من : بچه ها  این خوبه نه 

 دیدم همه موافقن آدرسشو گرفتش 
 من : بلند شید اماده شید 

 ناهارم بیرونیش اما ...
 ما چی ؟؟ رها: ا
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 من : دنگی دونگی
 هیال : باشه بابا گدا ؟؟ 

 من : کوفت  پدر من  بانک مرکزی داره مگه 
همه حاضییر شییدن هممون شییلوار تاپ حلقه ای پوشیییدیش  با کاله کپ خیلی 

 تیپمون باحال بود چون شلوار ناستینی داشتیش 
 خالصه 

 ایندفعه تیسا الگانسشو 
  kMBپالیز 

 اورد  
 منو تیسا هیال رفتیش تو ماشین تیسا 

 پالیز رها رفتن تو ماشین پالیز 
 قشنگ ماشینامون تو ناده تک بود خیلی خیلی باحال بود 

 بعدم نیش ساعت رسیدیش به آبشار
 پیاده شدیش 

 تیسا : بچه ها من دروبین اوردم 
 من : هیال راستی گوشیتو اوردی 

 هیال : اره چطور 
ننا رو ببینیش اونجایی که پسرا کپ کردن اون قسمتو بفرست من : بیا فیلیش اون 

 تو سایتای معروف 
 رها با نیغ :اره اره 
 من : توب بابا چته 
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..... 
بار  د من متونه یه چیزی شیییدم توی این فیلیش وای نه   اول هیال فیلمو  د دو

 خدا نکنه 
 من: بچه ها با ترس ثدا اب دهنمو قورت دادم

 هیال : چته 
 من : بچه ها پاهای ننو ببینین یه بار دیگه بزن 

 تیسا :خوب نعله دیگه  
 من : احمق نان  وم کن 

  وم کرد 
 تیسا : خوب که چی ؟؟ 

 من: روانی نلوش شبیه نعله پشتش شبیه کفش نانیه نگاه کن 
 سرمه :تو ا  کجا می دونی کفش اونه 

 من : چون فقط توی نشن این کفش ابی  آسمونی داشت 
 یال : راست میگه منش دیدم ه

تیسییا : وای بدبخت شییدیش حاال چیکار کنیش وای نه وای نه شییاید خطامونش 
 کنترل باشه 

سرا مانرا  سش که می تونه برامون خط نور کنه تا به پ شنا رها : من یکی رو می 
 رو بگیش 

.... 
 یک
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 هیال) نهال(
 رفتیش سمت دخترا 

 آپاما : چیشد ؟ چرا اینطوری کردید ؟
 مه چی رو واسه بچه ها تعریف کردیش داشتن ا  خنده غش می کردن ه

 من :بسه بابا اب قند بیارم چتونه
 ��?تیسا :وای خدا بکشتت هیال

 من : نانش ؟؟؟؟؟ چی میگی ؟؟؟
برین یکش اب با ی 2/45رها : ول کنید بلند شییید بریش  ودباشییین سییاعت 

 �💧�?کنیش
 پسییره با دوسییتاشییون پایین اینهو شییمربلند شییدیش رفتیش پایین دیدم اون دوتا 

 وایسادن
 تیسا : یا ند سادات 

 پالیز : ببند بابا این همه ر می به ما یاد دادن یکش به کار بگیر 
سش دارم پس میوفتش توی مهندس  ر  ر می  سقف من پلی سا : بابا اعتماد به  تی

 کنی
 پالیز : چرا چرت میگی میزنش تو دهنتا 

 آپاما : بسه ا  خودتون عکس العمل نشون ندین عادی ا  کنارشون رد شید 
 عاقا مام داشتیش به قول آپاما 

 عادی رد می شدیش که دوتا پسر اومدن نلوی منو رها 
 پسره : کجا با این عجله باید منتظر عواقب کارتون باشید

 رها : مال این حرفا نیستی بچه قرطی 
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  ین رها شیروع کرد االن یه دعوای مشیتی با پسیره میکنهواااای وااای وااای با  ا
 که پسره دوستاشو کول می کنه میره خخخ 

 《خخخ کنید باز رو کوا کوکا 》همون پسره ای که ا  من خوشش اومد 
 پسره : مینیک بچه ها بیاید 

یگ  ممم م گفتن :  ند  ل ب نده  خ یر  ما  دن   پا یز آ ل پا تیسیییا  عه  ف کد ی
 �😂😂😂😂�?ممممیگ

 باره هر هر  دن  یر خنده منو رها هش داشتیش میخندیدیشبعدم دو
 میگ میگ : االن کاری می کنش بزنید  یر گریه ......

 با بچه ها یکدفعه خندمون قطع شد  
رها : ببین اق پسر دیگه داری اون روی منو باال میاریا نوری میزنمت که تا سه 

دارد  رنمه اینگلیسیعایا ساشکول ت رو  تب لر  کنی ساشکول ) یه سوال فنی
 ؟(

 یکی دیگه ا  پسرا : 
  بونت خیلی درا ه میدم کوتاهش کنن 

سادن دارن  بون  شتش وای ستامش که پ متریمو نگه  6رها : اره  بونش درا ه این دو
 ؟ koمیدارن 

 اون پسری که ا  رها خوشش اومده بود :  
 االن حالیت میکنش 

 مشتشو اورد بزنه تو دماغ رها که ....
 ثال خوشس اومد که مشت  د نمیومد چیکار می کرد خخخخ () م
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 رهام سریع مشت پسره رو گرفت دستشو چرخوند تق ا داد دستش شکست 
 پسره : آخخخخخخخخ

 پسره افتاد رو  مین یکی ا  پست اومد رها رو بزنه که 
 آپاما رفت نلو با سر  د تو پیشونیه پسره 

 ) خخخ چه نکی نان با ی شد (
...... 
 راوی 

سا  شون آپاما هیال تی شت میزد شدن رها که دا سرا نمع  همه مردم دوره دخترا پ
 پالیزم اومدن شروع کردن به  دن 

 تو ربع ساعت همه ی پسرا پخش پال شدن
 دخترا همه نمع شدن 

 ��?رها : دفعه اخرت باشه روی یه دختر دست بلند میکنیاااا
 ��?....بعدم تا ای آژیر پلیس

 شنیدن 
 مت ماشینا سوار شدن راه افتادن پسرا هش در رفتن .....رفتن س

 دو   
 آپاما) روشا ( 

نباید اینطوری میشیید رها نباید نوابشییونو میداد الکی برای خودمون دشییمن 
 درست کردیش 

 ��?ممکنه اینام تو ماموریت نقش داشته باشن حاال بد شد خیلی بد
 هیال : تقصیر ما نبود ولی خب حرف توام درسته 
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 ای گوشیش که روی داشبورد بود بلند شد 
 گوشیو برداشتش دیدم تیسا 

 دستمو رو صفحه کشیدم تماس برقرار شد 
 من : بله 

 تیسا : روشا این نزدیکیا پاساژه وایسا 
 من : باشه 

 نباید برای این مسئله مسخره اعصابش بهش میریزه امرو  رو  تفریحه
  رفتیش پیش پاساژ پارک کردیش پیاده شدیش

 هیال : انقدر دلش دامن کوتاه کرپ با نیش تنه همون رنگ ساده میخواد 
 پالیز : دلت چه چیزای چرت پرتی میخواد

 هیال کفششو در اورد میخواست بزنه تو مالنه پالیز که فرار کرد ...

 😂😶  
 همه راه افتادیش توی پاساژ

 شهریار ) آتردین ( 
 شب  8رفتیش درا  کشیدیش یه چرت  دیش ساعت شد 

 دیدم اینا همه بیدارن دارن حاضر میشن منه بدبختو بیدار نکردن 
 انقدر اعصابش خورد شد 

 من: دست شما درد نکنه یه موقع منه بدبختو بیدار نکنید 
 شروین : خو چته کله غروب پاچه میگیری ما خودمون تا ه بیدار شدیش 

 حاال اینا رو ول کن حاضر شش اریش مگهمن: کله غروب د
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 شروین : پ ن پ ضبط روشن کن بر*ق*صیش
 من : االن ؟؟؟

 شروین : احمق دارم مسخرت میکنش عقب افتاده 
 من: گمشو عوضی خر اسب 

 بعدم خیلی شیک مجلسی رفتش حاضر شش 
..... 

 بچه ها همه حاضر اماده وایساده بودن منتظر من 
 ی اوناهش پشتش اومدن راه افتادم سمت در خرون

 8/40ساعت دیگه میومدی ساعت شد  4   3فرسام : چه عجب میذاشتی 
 من :تا شما باشید منو  ودتر بیدار کنید 

بعدم رفتیش سمت پارکینگ ایت دفعه من پورشه شاستی بلندمو فرسامش پورشه 
 بخوابشو اورد رفتیش سمت رستوران مد نظر

 پالیز ) سرمه ( 
 عصره  6بیرون دیدیش ساعتا  پاساژ اومدیش 

 من: خوب بریش پارک دیگه 
 راهه اگه ترافیک نباشه  1/30تیسا :اره تا پارکی که میتوایش بریش 

 راه افتادیش سمت ماشینا نشستیش حرکت کردیش
 سه   

 پالیز ) سرمه (
 ا  شانس خوبه ما ترافیک .....  ...... ...... نبود
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یه اهنگ خیلی باحالش داشییت پخش میشیید منش  یاد کردم شییروع کردیش به 
 ر*ق*صیدن 

 آهااااای 

 ️❤عشق همیشگی 
 بیا به هش بگیش 

 ️❤دوست دارم 
 اهاااای 

 تو که تا گیا 
 عشق من شدیاااا 

 ️❤دوست دارم
 دوست دارم

 انقدر تو رو دوست دارم
 که باورشاسون نیس 
 اخر میشی  

 مار خودم 
 دنیا که بی قانون نیس 

 انقدر تورو 
 دوست دارم که  دفعش بمیرم 

 با  عاشق تو میشما با  دستاتو میگیرم 
 اهاااای
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... 
 خالصه حسابی در حال حال کردن بودیش 

 دقیقه طی کردیش  50راه یک ساعت نیمه رو تو 
 ��?وااااای دهنمون اندا ه غار علیر با  موند

 پیاده شدیش 
من نگاه میکنش ا  ترس  بونش بند میاد چه برسییه به اینکه سییوار آپاما : بچه ها 

 شش 
 تیسا : هوی ما بنزین مفت نداریش باید سوار شی این همه راه اومدیش

 آپاما :خوب بابا چته  یر لب گفت : سگ
 تیسا با نیغ : شنیدم چی گفتیاااا عوضی

 آپاما : گفتش که بشنفی 
  من: ای بابا بسه سریع تر برید دیر شد

 اولین وسیله ای که میخواستیش سوار شیش 
 تا دایره وسط اب بود  5

شد دایره  شروع می صندلی های دایره رو به بیرون بودن ) رد به آب( وقتی با ی 
 ها میچرخیدن 

 در عین حال یه سونامی وسط اب درست میشد بعد این دایره ها 
 میرفتن داخل سونامی میومدن بیرون خیلی وحشتناک بود 

 هیال : میگش من یکش غذا  یاد خوردم 
 اگه سوار شش روتون باال میارم میشه نیام 

 تیسا : نخیر نمی شه 
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 من: بچه ها با ی خیلی هیجان انگیزه به امتحانش می ار ه
 هیال: عزیزم میشه خفه شی وگرنه خودم به شخصه  خفت میکنش 

 چنان عزیزمو با حرص گفت که ترکیدیش ا  خنده 
اگه این رفت تو سونامی بعد  یکرفعه دستگاه خراب شد افتاد داخل رها: میگش 

 چی؟
 تیسا : بابا چقدر ننایی فکر میکنید شما کال یه پا فیلش اکشنید 

 آپاما : بچه ها من میرم بلیط بگیرم 
 هیال : نه نه ...

 یکدفعه  یکی ا  اکیپ پسرایی که اوت طرف بودن داد  د : میترسید نونوها
سوار حاال هیال اد سا منش بیام باهش بریش میخوایش چندتا دیگش  امه داد: نه نه وای

 شیش 
 پسرا : اوووووووو

 رها با حرص :  هر ماررر عوضیااا
.... 

 چهار   
 پالیز ) سرمه ( 

 البته کلمه اولو فارسی گفت 
 اما ا  شانس ما اون پسرا هش ایرانی بودن 

 ) آی شانس دله ره تش دکنن( 
 یش بزننیعنی شانسمونو آت
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 نقطه سر خط خخخ

 یکی ا  پسرا : آرمان ببین اینا هش ایرانین 
 همون پسره ارمان : بله!!! چقدرم که هلووون 

 اوه اوه پسره هیز یه لحظه چنان بله رو گفت فکر کردم داره بله سر عقد میده 
 آپاما :بچه ها ولشون کنید بیاید بریش 

 رفتیش بلیط گرفتیش 
 اومدیش تو صف که ا  شانس چرت پرتمون اکیپ پسرا پشتمون بودن 

 هیال ) نهال ( 
 اعصاب ندارم من این پسره فالن فالن شده پشتمه هی چرت پرت میگه 

 پسره : عجب نیگری چه هیکلی چه چشایی
 اومد ادامه بده که 

 پسرم انقدر چندش نچسب من : د خفه شو دیگه
 وبت ما شدپسره الل شد رفتیش نلوتر که ن

 هر دایره دوا ده تا صندلی داشت 
 که ا  شانس قاراش میش ما 

 پسرا + چهارنفر غریبه اومدن نشستن تنگ ما 
هیچی دیگه عاقا ما نیغ میکشیییدیش اونا متلک مینداختن باالخره تموم شیید 

 پیاده شدیش 
 قیافه هامون اینهو میت  سفید

... 
 قسمت  پنج  
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 هیال ) نهال ( 
 من : ای الل شی خورشید ای من کفنت کنش سرمه 

 رها: برو بابا حال من ا  تو بدتره که روانپریش
 آپاما :  ر  ر نکنید تا نزدم دندوناتون تو دهنتون خرد شه 
 پالیز که حالش بهتر ا  ما بود رفت برامون آبمیوه گرفت 

لی با یا چیه وپالیز :بیاید کوفت کنید خاک تو سرا یه دستگاه سوار شدید این ک
 درمیارید شماها 

 تیسا : میبندی یا ببندم اون گاله رو 
 پالیز: خوب بابا بیا بگیر این ابمیوه رو 

 آبمیوه رو که خوردیش حالمون خیلی بهتر شد
 من :خوب حاال بریش تونل وحشت 

رها: ما قبرسییتونو دیدیش تا سییه رو  بسییتری بودیش حاال اینو ببینیش که میریش 
 �?کما

 تیسا :قطعا همین طوره فر ندم
....... 

 شیش   
 هیال ) نهال (

 اما باالخره رفتیش تونل وحشت   
 عاقا همه دست همو گرفته بودیش 

 آروم آروم حرکت می کردیش )ا  این تونل ها که پیاده میرن (
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 یکدفعه یه ای نیغ اومد با ای اره برقی
 منو داری داشتش پس میوفتادم 

 ند کشید رومو نو کردیش سمت رها رها یهو یه نیغ بل
شروع کردیش به نیغ  دن و  سرش روح ا  تنمون رفت  سکلت رو  که با دیدن ا

 دوییدن 
شروع کردیش به  سادیش  صورتش همه وای سکلت افتاد پایین ا   بعد چند ثانیه ا

 نفس نفس  دن  
 ن وکه یهو یه دختره با موهای بلند مشکی لباس سفید تو اون سیاهی افتاد دنبالم

 عاقا ما بدددوووو اون بددددو 
 تیسا: ای مرگ دختره نن  د برو دیگه 

 ��?رها : چخه چخه
 دختره :اوووووو 

 من : نججججججیغ 
 خالصه انقدر دوییدیش که تونل تموم شد اومدیش بیرون 

 -یکدفعه ششششق 

 ناااان ؟؟؟��
 بعله آپاما  د پس گردن پالیز 

 ررروووانی دهنمونو آسفالت کردی آپاما : ای خدا بگش چیکارت کنه رر
 ��?پالیز :خخخخ

 تیسا :کوفت 
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 بی حالی خنده راه افتادیش رفتیش رو چمنای اونجا نشستیش هیچی دیگه با اندکی
 من: آخیش ساعت چنده ؟؟

 7/30رها:
 تیسا: بچه ها بهتره بریش  ودتر ترافیک میشه تا برسیش 

 آپاما : اره شما شام میخواید برید بیرون بهتر راه بیوفتیش 
 من : اره بریش

 هفت   
 هیال ) نهال ( 

 منو آپاما تو ماشین تیسا رها پالیز تو ماشین پالیز 
 حرکت کردیش 

 ترافیک بود چه نور 
آهنگو  یاد کردیش البته نه در حدی که ا بیرون بره باالخره اینجا قانون خودشییو 

 داره 
 هیچ نا مثل وطن ادم نمی شه 

 🇮🇷?نانش فدای وطنش
 اووووووو حاالااااا 

 �🂃�?قررررش بده
 تیسا :آهااااااا 

 قررر میدادیش  ��?ترافیک نیمه سنگین بود مام داشتیش اهنگ میخوندیش
 من بی تو دنیام 
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 نهنش 
 من بی تو حرفام 

 پر ا  غش 
 من بی تو دردام قد دریاست 

 من بی تو اشکام 
 میریزه 

 ) به متنش تونه نکنید اهنگش فا  داره (
 خاطرت واسش 

 عزیزه 
 من بی تو دردام قد دریاست 

 من بی تو طاقت ندارم 
 بیاااااااااااااااا

 من بی تو یک بی قرارم 
 طاقت ندارم 

 بیاااااااااااا 
 عاشق تر ا  من رو  مین 

 پیدا نمی شه نا نین  ...
 اوووووووووو 

 من: آهاااااااااااااااا   نونوم نونوم 
 آپاما: بیاااااااااا   خخخ

 هشت   



wWw.Roman4u.iR  218 

 

 هیال ) نهال ( 
 عاقا خالصه داشتیش میر*ق*صیدیش 
 که ماشین پالیز اومدکنار ماشینمون 

 نمی رسیش  12پالیز: خل چال باید فرعی بزنیش وگرنه تا 
 نیش ماشین دنبال ک تیسا : ای بابا حاال چیکار کنیش فرعی رو باید رو دستگاه

 ��?رها : من یه فرعی پیدا کردم خیلی خطر ناکه پیچای بدی داره + دددره
 اب دهنمو قورت دادم

 من: خواهر نان من هنو  ار و دارم نون عزیزتون اون راهو بی خیال شید 
 پالیز: نه اتفاقا بریش

 تیسا : اره فقط مواظب باشید فرعی دقیقا اونجا 
 با دستش به راه ننگلی که شیش تا ماشین باهامون فاصله داشت اشاره کرد 

 ؟؟؟koآپاما: بچه ها شوخی بسه شما اون راهو نمیرید 
 kkD  koتیسا پالیز: 

 رها: بریش اما مواظب باشید خیلی خطر ناکه 
 پالیز یه چشمک  د روبه تیسا گفت:بگا  تا اونجا

 دقیقه رسیدیش به سر ناده  6در عرض
 الیز یه بوق  د رفت تو فرعی تیسا هش پشتش پ

 ما همین طوری داشتیش میرفتیش خداییش وحشتناک بود  8عاقا ساعت شد 
 برا اینکه حواس بچه ها پرت نشه چیزی نگفتیش 

 ...... 
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 نه   
 پالیز ) سرمه( 

 رها: سرمه اروم تر برو
 من:باشه 

 یکش سرعتمو کش کردم نور باال  دم که 
 یاااااااا خدا 

  ?تا سگ 6با دوتا پام کوبیدم رو ترمز 
 بودن سگ که چه عرض کنش اسب

 پامو که  دم رو ترمز این رهای خر کمربندشو نبست رفت تو شیشه 
 رها:اوخ 

 من: یاس خوبی ؟؟
 رها:اوف کلش پوکید چرا  دی رو ترمز؟

 تا ه یاده سگا افتادم 
 کشید با دست اشاره کردم که رها یه نیغ بلند 

 رها : وای یا ند سادات 
 بچه ها پشتمون بودن با چراغ به ما میگفتن چی شد 

 آنتنش نمی داد که  نگ بزنیش  رها روی یه برگه نوشت 
  د تنه شیشه عقب دخترا دیدن رها کاغذو برداشت

 تیسا ماشینشو اورد کیپ ماشین 
 شیشه رو دادین پایین 

 آپاما: سگ کو ؟؟
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 با دستش نشون دادم 
 تیسا نور باال  د دیدم که همشون ترسیده بودن 

 پامو رو گا  فشار دادم تیسا یه نگاه بهش انداخت ......
   

 پالیز ) سرمه (
 پامو رو گا  فشار دادم تیسا یه نگاه بهش انداخت 

شتک  ستیکت بره روش پ سره ال سگ خیلی  سر  گفت: بریش اما مواظب باش 
 ؟koمی  نی 

 (��?سگ خیلی سره ) دوستان این یه نکته سر
 من: باشه بریش 

1🚦 

2🚥 

3🏁 
 ویژژژژژژژژژ

 رفتیش ...
 تق یکی ا  سگا افتاد رو کاپوتش 

 من :لعنتی نمیبینش 
 سرعتمو کش کردم سیستش ماشینو روشن کردم 

 حاال ا  باالی سقف راننده یعنی من یه صفحه پایین اومد 
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تما ا  ی نیا  نبود حمثل شیییشییه یعنی تو اونو میدیدی میتونسییتی رانندگی کن
 شیشه اصلی نگاه کنید 

 ️✔سیستش فعال شد 
 سرعتش رفت باالااااااا 

 و
 ......تمام 
 رد شدیش 

  8/30ساعت شد 
 رسیدیش داخل شهر 

..... 
 یک   

 تیسا  د کنار 
 منش  دم کنار پیاده شدم 

 من : چرا  دی کنار 
 تیسا : بریش این رستوران ....

 من :بریش 
 رسیدیش رستوران  9راس ساعت 

 رفتیش تو پارکینگ رستوران پارک کردیش 
 پیاده شدم 

 به کاپوت افتاد چشمم

😳 
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 من : وااااااااای 
 رها : چی شد

 من : کاپوتو 
 کاپوت ماشین نا نینش 
 با چراغاش خونی بود 

 من میگش شماااا می شنوفی خونی
 رها : ای بابا حاال باید تمیزش کنی  

 من :اره 
 اون سه تا هش اومدن هر کدوم یه پارچه گرفتیش دستمون 

 شروع کردیش به تمیز کردن
 

 اوففففففف
 دقیقه تقریبا تموم شد 5بعد 

 من: خوب بسه دیگه ولش بریش 
 هیال ) نهال (

 رفتیش تو رستوران بدون تونه به طبقه پایین رفتیش سمت میزای باال 
 شلوغ بود چه نور 

 شد  با بارش اینجا گش میشتر
 رفتیش سر یه میز تقریبا بزرگ

 نشستیش 
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 گارسون اومد سفارش دادیش 
 چون طبقه باال بودیش و میزمون چسبیده بود به نرده پیوسته ای که داره 

 سرمو اوردم پایین یه نگاه کلی انداختش سرمو اوردم باال 
 نااااان ؟؟؟؟

 بال فاصله سرمو دوباره خش کردم 
 رو به پاییین

.... 
 دو    

 هیال ) نهال ( 
 بعله اون فرسام بود

 یکش سر مو خش تر کردم که دیدم بعله
 پسرا هش هستن 

 من : بچه ها بچه ها
 آپاما : کوفت چته ؟

 من : پسرا ...
 رها: پسرا چی ؟ 

 من : پسراااا...
 تیسا : د بگو دیگه 

 من : پسرااا..
 هیال:دهه بنال خو
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 ⤵اا پایینن من :خو خفه شید یه لحظه میگش پسرااااااااا
 رها : ها

 من : دقیقا میز پایین سرتونو پایین کنید میبینید 
 این چیه ؟��?حاال شبیه شترمرغ

 ��?بابا شترمرغ
 عاقا ولش خود درگیری دارم با خودم خخخ

 داشتش میگفتش 
 شبیه شترمرغ خودشونو تا شکش ا  نرده اویزون کردن 

 آپاما :ااا اره نظرتون چیه همین االن موضوع رو بهشون بگیش 
 اومممش همه در حال فکر کردن بودیش

 که یهووووووووووو .
 یه اهنگ یادم اومد 

 )حاال نیگیلی 
 نیگیلی نیگیلی

 اخماتو وا کن 
 حاال نیگیلی 

 نیگیلی  نیگیلی 
 ��?نلیغتو وا کن

  ?بعله به نظر میرسه خوانندش ا  اونا بود
 خخخ  اهش اهش
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 ��?روانی هش خودتونید
 پالیز : آهاااااا دونفرموت میریریش پایین همون طور که میبینید 

 دستشویی
 ته راهرو 

 پایینه 
ما باید نلوی میز پسییرا رد شیییش من بهشییون اشییاره میکنش که دنبالمون بیان تا 

 موضوع رو بهشون بگیش 
 من : اگه نیان ؟؟؟؟؟

 نا خراب میشه پالیز: ماموریت به دست او
 آپاما : اوهوم عالیه پس سرمه خورشید برن 

 پالیز : باش پ ما رفتیش 
... 

 سه   
 پالیز ) سرمه ( 

 منو تیسا آروم آروم کنار هش قدم بر میداشتیش 
 تا ...به کنار میز پسرا رسیدیش 

 آروم اشاره کردم 
 چیزی نگن فقط دنبالمون بیان 

شی د صله گرفتیش  یر چ شون فا شتمون یکش ا  شهریار دارن پ یدم که رادوین 
 میان 

 رسیدیش تو راهرو 
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 اومدم حرف بزنش که ....چشش خورد به دوربین باالی سرمون 
 رفتش پشت دوربین به بچه ها اشاره کردم که اینجا دوربینه 

 رادوین دستمو گرفت کشید سمت دستشویی   نونه 
 به شهریارم اشاره کرد که بیاد 

 درو قفل کرد 
 رادوین : دلیل این رفتارای مسخرتون چیه ؟

 تیسا : وایسین توضیت میدیش
 شهریار: چی رو؟  

 آروم آروم شروع کردم به تعریف کردم مانرا 
 رادوین شهریار هر لحظه چشاشون گنده تر میشد 

 شهریار : یعنی چی ؟ یعنی فهمیدن ؟
ه باشیش ما باط داشتتیسا : ماخودمونش تو شکیش فقط میدونیش نباید  یاد باهش ارت

 پنج تا خطامونو میسو ونیش شما هش همین کارو بکنید 
 رادی : باشه 

 شهریار : خوب بریش 
 من : اره بریش 

 تیسا شهریار نلوتر حرکت کردن 
 اولین قدمو که برداشتش ....

 سه
 چهار    
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 پالیز ) سرمه ( 
 اولین قدمو که برداشتش رادوین دستامو گرفت چرخوندم 

 به دیوار سریع ل*ب*ا*مو ب*و*سید چسبوندم
شه آروم تو  شش پاک کرد که آبرو ریزی ن شید اومدیش تو راهرو ل*ب* ستمو ک د

 ️❤گوشش  مزمه کرد : خیلی دلش برات تنگ شده بود 
 �😶����?حاال من شدم این

 همین که ا  راهرو خارج شدیش 
 دستمو ول کرد اشاره کرد برم باال 

 ........?اال رفتشمنش آروم آروم ا  پله ها ب
 هنو  تو شک کارای رادوین بودم واال نلل نالب عجیب بود 

 اصال حواسش نبود 
 ا  میز رد شدم خوردم به دیوار افتادم  مین 

 همه  دن  یر خنده
 بچه ها با نگرانی اومدن بلندم کردن 

 هیال : سرمه حالت خوبه 
 با گیجی داشتش نگاهش میکردم 

 خاک تو سرم چه ندید بدید با ی در میارم   
 رفتش رو صندلی نشستش 

 تا ه چشمش .....
 چهار
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 پنج    
 پالیز ) سرمه( 

 تا چشمش به دوربین خورد که تلویزیونش سر در رستوران بود 
 ��?خاک بررررررر سسسسسسسسسسسسسرم -یعنی 

 پسرا دیدن االن رادوین چه قدر مسخرم میکنه
 ه دههآپاما : سرمه چت

 من : هن ؟؟؟
 رها: حنجرم پاره شد بس که ات کردم 

 من : خخخخ 
 تیسا : خدا شفات نمیده که

 آپاما : سرمه چته نرا شیش میزنی 
 من : هیچ 
 رها : باش

 یه نگاه به بچه ها انداخت که هیچی نگن 
 همون موقع گارسون غذا رو اورد مشغول شدیمبعد تموم شدن غذا 

رفتیش پایین پسییرا  رو دیدم که پیش صییندوق وایسییاده بودن داشییتن حسییاب 
 میکردن 

 رادوین داشت خیره خیره نگام میکرد 

 ️☺خو خجالت کشیدم 
 رها دستمو گرفت کشید رفتیش بیرون 
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 من : حساب نکردیش که 
 آپاما : پسرا حساب کردن 

 رها : کی گفت 
 تیسا : صندوق دار

 من : آهان 
 رفتیش تو پارکینگ 

 ماشین پسرا پیش ما پارک بود 
 داشتن سوار می شدن که 

....... 
 پنج

 شیش -- 
 پالیز ) سرمه ( 

 ماشین پسرا پیش ماشین ما پارک بود
 داشتن سوار می شدن که...

 رادوین : اون چیه ؟ 
 شهریار: چی چیه ؟ 

    
 رادوین اومد نلو دستشو کشید رو کاپوت ماشین 

 نشونش داد  دست خونیشو
 رادوین : این چیه؟

 چنان ترسناک بود اش که خود به خود به ت ت پ ت 
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 افتادم 
 من : هی...هیچی بابا 

 سامیار با اخش غلیظی اومد نلو 
 اونش دستشو کشید رو کاپوت 

 بعد دستشو برد نلوی بینیش بو کشید 
 رو به ما گفت : 
 بوی خون میده 

 دخترا این خون کیه ؟ شهریار با لحن نگران عصبانی گفت :
 آپاما با لحن عادی گفت :خون سگ 

 فرسام : خون سگ رو کاپوت ماشین سرمه چیکار می کنه ؟
شییروین با لحن شییوخی گفت : حتما سییگه رو کاپوت ماشییین پی پی قرمز 

 �😆�?کرد
 خخخخ اروم ل*ب*مو گا  گرفتش که بلند نخندم 

 سامیار با حالت بدی شروینو نگاه کرد 
 دوباره پرسید : 

 خون سگ روی کاپوت ماشین شما چیکار میکنه ؟
 من : خوب ....خوب ما بیرون بودیش بعد فرعی  دیش اونجا پر سگ بود 

 یکی ا  اونا محکش پرتاپ شد روی کاپوت این وضع پیش اومد 
 رادوین : مگه شما اینجا رو بلدید که فرعی میزنید 

 من : با مسیر یاب ماشین
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 شو کرد توهش با ای نسبتا بلندی گفت :رادوین اخما
 شما خیلی غلط کردی خیلی بیجا کردی 

 خو چی میگفتش 
 فقط سرمو انداختش پایین

 رادوین ) پایا (

 من پالیز دوس خخخ ��

  دیوونه دخترااای️☹ 
 ️☹رفتن فرعی  دن اگه اتفاقی میوفتاد کی میخواست نواب بده 

 دسامیار :لطفا دیگه ا  این فرعی ها نزنی

.... 
 هفت- -

 رادوین ) پایا ( 
 سامیار : لطفا دیگه ا  این فرعی ها نزنید

 آپاما : حاالاااا که اتفاقی پیش نیومده 
 سامیار یه چپ چپی نگاش کرد آپاما هش یه چشش غره بهش رفت 

 سامی سرشو انداخت پایین خندید 
 اینو ا  تکون خوردن شونه هاش فهمیدم 

 سامیار) پاشا ( 
 چقدر پرو دیوونس بابا خخخ این دختره

 یهو ای افتادن چیزی اومد 
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 همه برگشتیش سمت ا  
 چون کل پارکینگ سرپوشیده و روشن بود 

 همه چیز واضت دیده می شد 
 یه نفر پشت ماشین بود دستشش دروبین 

 تا فهمید متونش شدیش 
 شروع کرد به دوییدن 

 فقط یه چیز تو ذهنش نرقه  د 
 حرف دخترا

 نانی 
 تون قبرس
 روح 

.... 
 سریع شروع کردم به دوییدن 

 من :بچه ها بدویین دنبالشون 
 فری رادوین ا  سمت چپ 

 شهریار شروین ا  سمت راست 
 رفتن دنبالش 

 آپاما ) روشا ( 
 مثل اینکه طرف داشت ا مون عکس میگرفت 

 چرخیدم
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 چرخیدم به اطراف نگاه بندا م که ...
 #  هشت  

 آپاما ) روشا ( 
 چرخیدم به اطراف نگاه بندا م که 

 چشمش خورد به همون پسره که دوربین دستش بود  
 رفت ا  پله باال 

 من : نهال نهال بدو پشتش بیاااا 
 هیال : کجا 

 من : پسره ا  پله رفت باال دخترا شما همین نا باشید 
 هیال سریع دوید پشتش 

 رفتیش ا  پله باال 
 دیدم پسر رفت تو یه اتاق 

 : نهال بدو من 
 درو با  کردم 

 ��?یا ابرفض
 شیش نفر سیاه پوش داخل وایساده بودن 

 یکی ا  اونا متونه ما شد 
 پسره : شما اینجا چیکار میکنید 
 پسره دروبین داره : دنبالش کردن 

 یکی دیگه ا  اونا : پس به حسابشون میرسیش  
 بعدم یه لبخند کریت  د 



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 نیه آماده باش بود یه نگاه به هیال کردم که به مع
 یکدفعه 

...... 
 نه    

 آپاما ) روشا ( 
 یکدفعه در پشتش بسته شد 

 برگشتش دیدم یکی ا  اون غوالست 
 هیال : واسه چی ا مون عکس گرفتی یارو 

 پسره دروبین داره رو به اون شیش تا گفت :حسابشونو برسید 
 خودشش صورتش بسته بود 

 دو تا ا  پسرا اومدن نلو نلو 
 خدارو شکر لباسامون آ اد بود 

 هیال نگام کرد یه لبخند ژکوند  د 
 �� ��?حاال شکل من شد

 دوتا پسرا حرصی اومدن نلو نره غوال مثل خر  ور داشتن 
 یدونه چرخیدم رو هوا رفتش پشت پسره گردنشو چرخوندم افتاد رو  مین  

 ا  هوش رفت ....
   _ 

 هیال)نهال ( 
 گوساله افریقایی سریع نشستش یه  یر پایی بهش  دم افتاد 
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 به محض اینکه افتاد مچ پامو گرفت اومد بچرخونتش که .....با اون پام 
 کوبیدم تو دهنش پامو ول کرد 

 بلند شدن یه دونه خوابوندم نای حساسش که دادش به آسمون رفت 
 ش االن من تو فکر اینش که ما داریش این غوال رو می  نی

 پسر دوربینیش اینجاست 
 �😂�?سامی اینا دنبال کی میگردن

 آقا یکدفعه دیدم چهارتایی دارن میان سمتمون 
 آپاما : نهال اگه کش اوردی فرار کن 
 چپ چپ نگاش کردم گفتش :خفه 

 چهارتایی اومدن شروع کردن به  دنمون 
.... 

 دیگه داشت گریمون در میومد 
 هر دو افتادیش رو  مین 

 دا ولمون نمی کردن نامر
 با مشت لگد میزدن 

 پسر دوربینیه : بچه ها بسه ای پا اومد 
 ا  درد به خودمون میپیچیدیش 

... 
 یک   

 هیال ) نهال ( 
 سریع رفتن بیرون اخری همون پسره بود 
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 آپاما با همون دردش پاشو بلند کرد محکش کوبید تنه دست پسره 
 دروبین افتاد پایین 

 پسره خش شد برش داره که ای پا نزدیک تر شد 
 اونش بیخیال دروبین شدو رفت 

 آپاما دروبینو گرفت دستش درا  کشید 
 ��?من: رو...شا خوبی

 آپاما یه خنده ای کرد گفت : آره بابا بیخیال 
 اوند بلند شه که نتونست افتاد ا  شدت درد ل*ب*شو گا  گرفت 

 آپاما : آخ 
 نزدیک تر شد و......همون لحظه ای پاها 

 در با  شد 
 پسرا با دخترا اومدن داخل 

 سامیار داد  د : یا خدا چتون شد ؟؟
 من با درد : نامردا فرار کردن اما ...درو بینو گرفتیش

 ��?فرسام اومد کنارم نشست با نگرانی گفت : نهال خوبی ؟

 من : آ...ره 
 تمام هیکلمون خونی بود

 دو   
 هیال ) نهال ( 

 رها پالیز اومدن پیشمون  تیسا
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 ��?پالیز با بغض : عوضیا نامردا
  :?رها  د  یر گریه

 ابجیا دروبین ار ششو داشت یعنی 
 پسرام داشتن با نگرانی نگامون می کردن 

 سامی فرسام کمکمون کردن نشستیش ......
 آپاما ) روشا ( 

 ای خدا دل رودم داشت میزد باال
 سامیار : روشا 

 با چشمام  بهش فهموندم که حرفشو بزنه 
 حاال مگه حرف میزد یکسره تو چشام خیره بود 

 سانتیش نگه داشت  5آروم آروم صورتشو اورد نلو تو  
 �� ?چشمی نگام میکردن 4حاال همه داشتن 

یهو سامی دستشو آورد نلو کشید گوشه ای ل*ب*م صورتش ا  درد نمع شد 
 دست خونیشو نشونش داد 

 ��?نگاه کن اون کثافتا چه بالیی سرت اوردن مادرشونو به عزا مینشونش گفت :
 حاالااااا ا  هش چشش بر نمی داشتیش 

 خیره خیره داشتیش همو نگاه میکردیش 
شد  5 شد  4سانت ..... 4سانت ...... سانت  3سانت ........ 3سانت ......

 سانت ..........2....شد 
..... 

 سه   
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 آپاما )روشا (
شد سان5 شد  4سانت ....  4ت ..... شد  3سانت ....  3سانت ..... سانت 

 سانت ....... 2....
 ��?فرسام :هوی اینجا خانواده نشسته ها رعایت کن فاصله شرعی رو

 هر دو باهش عقب کشیدیش 
 سامی آروم  مزمه کرد :

 ای دهنتو 
 بربچ داشتن شیطون نگامون میکردن 

 د شد هیال آروم آروم به کمک دیوار بلن
 فرسامش تا دید داره بلند میشه 

 رفت کمکش 
 هیال اومد پیش من نشست دروبینو ا  دستش گرفت رفت فایال رو اورد 

 هیال : رمز داره 
 سامی دوربینو گرفت دو تا کد امتحان کرد نواب نداد 

 تیسا : اگر اونی که تو قبرستون اومد نانی بود پس اینش همونه 
 حتما رمزم میدونه 

 شهریار : یعنی باید رمزو ا  نانی بگیریش 
شییروین : چجوری اون که به این راحتیا رمزو به ما نمی ده و اینکه نمی دونه 

 دوربین  دست ماست 
 پالیز : وقتی اون نانیه اینش نانیه خو میدونه دیگه 
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 رادوین : شاید اون تظاهر کنه اونی نیست که ما دیدیش
...... 

 چهار   
  آپاما )روشا (

 سامیار: خوب باید یه نوری ا   یر  بونش بکشیش 
 من : راست میگه 

 پالیز : شاید من بتونش 
 : مثال چه نوری رادوین با لحن کالفه ای

 فرسام: مطمئنن یه راهی داره 
 هیال یه لبخند مرمو   د گفت :

 شنیدین میگن مستیو راستی
 ش شهریار : االن منظورت اینه تو مستی ا   یر  بونش بکشی

 هیال : چرا که نه 
 رادوین با لحن عصبی: اونوقت کی باید مستش کنه ؟

 همه نگاها خیره شد به پالیز 
 پالیز: ها؟؟ چتونه ؟؟حتما میخواید من برم

 تیسا : تو راه دیگه ای سراغ داری ؟

 پالیز با کمی مکث گفت : نه
 نمعا با هش: پس خفه

 رادوین : آخه چه نوری 
 س من : اونش دیگهبا سرم
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 پالیز : اوفففففففف 
 شروین : خوب بریش بهتره وگرنه ممکنه با  بیان 

 رها: آره بریش بریش .......
 پنج   

 آپاما )روشا (
 بچه ها بلند شدن به کمکمون اومدن 

 آروم آروم حرکت کردین سمت پارکینگ سوار ماشینا شدیش 
 شروین ) آبتین ( 

 رفتش سمت ماشین پالیز  دم به شیشه
 شیشه رو کشید پایین 

 پالیز : بله 
 من :اگه میترسید همراهتون بیایش 

 پالیز : نه ممنون نیا ی نیس 
 من :باش پس مراقب باشید ..بای 

 پالیز :بای 
 رفتش سوار ماشین شدم راه افتادیش 

 رادوین:من نگرانش 
 شهریار :نگرانی برا چی پسر ؟؟

 رادوین : مست کنه اینا   ..
 من : حق داری منش نگرانش 
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 ️☹شهریار: راهی نمونده 
 من : اوهوم 

 رادوین ) پایا (
 نگران بودم خیلی واسه پالیز خطرناک بود 

 اگه طرف مست میکرد ولی ....
 ای خدا 

 کالفه دستی تو موهام کشیدم به رو به رو خیره شدم 
......  .. 

 شیش   
 فرسام ) سورین ( 

  عوضیا تا نون داشتن  دنش
 چشام خون بود 

 سرم داشت منفجر میشد مثال قرار بود خوش بگذرونیش 
 سامیار : سوری چته؟

 من :اون آشغاال نگفتن اونا دخترن ضعیف ترن فقط  دنشون 
 رومو برگردونش سمت سامی

 دیدم دستاشو مشت کرده فشار میده 
 معلوم بود اونش اعصابش بهش ریختس 

شو تحویل  شه خودم ننا  شون ، اگه اون نانی با سامی : خدا کنه دیگه نبینت
 میدم 
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 من : خخخ منش چالش میکنش) همون دفن منظورمه(
 سامی دستشو برد سمت ضبط یه آهنگ خیلی باحال گذاشت 

 هوای چشای تو بارونیه  
..... 

 خدا منو تورو داده به هش 
 خدا میدونه من عاشقتش 

 بمون پیشش
 م حرف دلو میخوا

 دیگه ساده بگش 
 بگش عاشقتش 

 چقدر منو تو میایش به همو 
 به هیچ کسی نمی دم دلمو 

 خودت میدونی تا آخر خط 
 فقط عاشقمو فقط عاشقمو 

 هوای چشای تو بارونیه .
 دلیلو تو چشش تو  ندونیه 

 تو که میدونی چجوری
 عاشقتش دیگه گریه چیه

.... 
 بعد نیش ساعت به هتل رسیدیش 
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 با اعصابی داغون به اتاق رفتیمو خوابیدیش 
... 
_ 

 رها ) یاس ( 
 نشستیش تو ماشین 

 پالیز : ایی من باید برم پیش نانی
 من : راه دیگه ای که نداریش 

 پالیز : آره لعنتی میترسش خراب کنش
 من : نترس فقط  یاد بهش بده قشنگ منگ شه 

 پالیز : باش
 پاشو گذشت رو گا  

 دقیقه رسیدیش  10بعد 
 رفتیش تو هتل کارتو ا  پذیرش گرفتیش ) کارت مخصوص اتاقا(

 سوار اسانسور شدیش 
 و.... پیش به سوی اتاق 

 پالیز ) سرمه ( 
 استرس داشتش چه نور 

 چون باید اول خودمو به نانی نزدیک می کردم 
 و این منو نگران میکرد 

 همه رو تخت خودشون به خواب فرو رفته بودن 
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دقیقه رو نشون  3/57هنو  بیدار بودم چشمش به ساعت روی میز خورد که  من
 میداد 

 اوف چشام داشت ا  شدت خواب میترکید 
 اما خوابش نمی برد ای بابا 

 یکش این پهلو اون پهلو شدم 
 نمی دونش چی شد که خوابش برد .

 دقیقه رو نشون میداد . 6/59صبت  ودتر ا  همه بیدار شدم ساعت 
 ست به اب... اومدم رفتش د

 با تلفن صبحونه سفارش دادم
 بعدم

 رفتش سر وقت دخترا 
 من : هوی بیدار شید
 رها : ببند فکتو دهه 

 من : بیداررررررشید دیر شد 
 دیدم نه بیدار بشو نیستن 

😁 
 من یکش شر تشریف دارم  

 ��?چون این رها  بون درا ی کرد بال سر این میارم
 رفتش یه قابلمه گرفتش گذاشتش روی ب*ا*س*نش 

 چون به پشت خوابیده بود 
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 ��?بعدم ...
 یه بسته کبریت گرفتش انداختش توش 

 ��?با فندک گا  آتیش  دم
..... 

    _ 
 پالیز )سرمه ( 

 ��?با فندک گا  آتیش  دم
 دقیقه بعد ... 5

 رها : نیییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
 سووووووختممممممممش

 همه پریدن ا  خواب 
 هیال سریع با مالفه دسته قابلمه رو گرفت انداخت تو سینک شیر ابو با  کرد 

 رها که دستش رو ب*ا*س*نش بود نیغ نیغ می کرد 
 روشو کرد طرف من

 رها : خیلی عوضی میکشمت

☹️😢😢😢😢 
 عوضی اخر همون کارو باهام کرد تا راضی شد 

 همون لحظه درو  دن 
 آپی رفت صبحونه رو گرفت

 دقیقه رو نشون میداد 7/35چشش به ساعت افتاد که 
 من : نججججججججیغ
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 تیسا :خبر مرگتو چته

 بدوووویین  7/40من:ساعت 
 ��?تیسا : هن؟؟

 من : بدوووویین 
 سریع صبحونه رو خوردیش 

 حاضر شدیش 
 رفتیش پایین 

 ورشو اورد ایندفعه آپاما فراریشو رها  دف
 حرکت کردیش سمت شرکت 

 رسیدیش  8/15ساعت  
 سریع پیاده شدیش رفتیش باال به منشی گفتیش 

 منشی : شریف کارتون داره 
 مام سریع اومدیش بریش تو اتاق که ...

 منشی : نرید فعال مهمون داره
  ودتر میگفتین آپاما :

 بعدم بدون تونه به منشی خره رفتیش سمت اتاق ....
  اوففف

 هر کدوم یک طرف لش دادیش 
 من :کفتر کاکل به سر

 بچه ها : هاااای هااااای 
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 من : یک خبر ا  من ببر 
 بچه ها : هااای هااای 

 من : بگو ....
 همون موقع در با  شد شریف اومد داخل 
 داشت با چشای درشت ما رو نگاه میکرد 

 آبروی نداشتمون رفت ��
 حاالااااا این هیچی 

 ��?هش پشتش بودننانی لووان 
 من برم افق 

 شریف بعد ا  کمی  ل  دن به ما  بون با  کرد 
 شریف : اومدم درباره مسابقات قطر صحبت کنش 

....🙈😁 
 نه   

 پالیز ) سرمه (
 شریف : اومدم درباره مسابقه قطر صحبت کنش 

 همه الل شدیش 
 آپاما : بفرمایید 
 اومدن نشستن 

 نانی هی نگام میکرد 
 عشوه نگامو ا ش میگرفتش منش با 
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 ایی مجبور بودم وگرنه هرگز این غلتو نمی کردم 
 نانیش که انگار خوشش اومده بود 
 هی نگام میکرد لبخند ژکوند میزد

 شریف : مسابقات ... یک ماه دیگس بهتره خودتونو اماده کنید 
 آپاما : و  مان دقیق 

 شریف : بهتون اطالع میدیش 
 خریدایه مورد نیا تونو برای قطر انجام بدین  تا یک هفته فرصت دارید

 هیال : چیزه خاصی مد نظرتونه 
 شریف : خیر فقط بهترین باشید 

 بعد بلند شد 
 رو به ما گفت : موفق باشید 

 آپاما : ممنون 
 شریف : در ضمن این یک هفته نیا  نیس به شرکت بیاید االنش میتونید برید 

 آپاما : ممنون که اطالع دادین 
 و .... رفتن 

 رها : خوب بریش دیگه 
.... 

 چهار   
 پالیز ) سرمه ( 

 رها : خوب بریش دیگه 
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 تیسا : اره 
 بلند شدیش حاضر آماده رفتیش بیرون بعدم سوار ماشینا شدیش پیش به سوی هتل 

 مین به هتل رسیدیش  15بعد
 رفتیش تو اتاق 

 هر کدوم یه نا پراکنده شدیش 
 هیال : وایی حاال نانی چی میشه 

 من : اره متاسفانه تا یک هفته هش شرکت نمیریش 
 رها : اوه بخشکی شانس 

 آپاما :من که دارم ا  خواب میمیرم 
 بعد لباسشو در اورد 

 رفت خوابید به همین ترتیب بقیش رفتن 
 اما من بعد یه دوش دو ساعته به دامان  یبای خواب پیوستن 

      ررررت 
 ند ساعت بعد چ

 رها : سرمه سرمه بیدار شو خبرتو شام تموم شد 
 اوف بلند شدم نشستش

 من : هااااااااا 
 9رها: کوفت کاری بلند شو ساعت 

 من :برررررروووو 
 رها با نیغ : میگش بلند شو 

 من : ایی نیغ نیغ نکن 
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 االن بلند میشش 
... 

 پنج   
 پالیز ) سرمه ( 

 رفتش دست صورتمو شستش
 بقیه کوشن ؟؟ من:

 رها : رفتن پایین 
 من: بریش 

 رفتیش پایین 
 بچه ها رو ا  دور دیدم سر یه میزه گنده نشسته بودن 

 رفتش پیششون 
 تیسا : ساعت خواب 

 من :  ر نزن خسته بودم 
 آپاما : الکی ؟؟؟
 من : خخخخخ 

 عاقا خالصه 
 غذا رو اوردن 

 واسه من پیتزا بود 
 پیتزا نمی خوام با نیغ گفتش : عوضیا من 

 رها : ببر اتو  پس چی میخوای 
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 یه لبخند دندون نما  دم گفتش : هیچ
 هیال : گلش ببند فکتو 

 من : خخخخ 
 شروع کردیش به خوردن

 تیکه پیتزا تو دهنش بود که گوشیش  نگ خورد  
 شماره ناشناس بود 

 گوشیو برداشتش با دهن پر گفتش : بفففله 
 یکدفعه طرف ا  اونور خط گفت : سرمه سالم من نانیش 

 چشمش در اومده  حاال من غذا تو دهنش
 با شنیدن این حرف غذا گیر کرد تو گلوم شروع کردم به سرفه کردن 

 تیسا سریع پرید پشتش با مشت  د تو کمرم 
 آخ الهی دستت بشکنه

 چنان  د که غذا ا  دهنش پرید بیرون ریخت تو صورت آپاما 
 آپاما : الهی سرطان بگیرس خبر مرگتو گوساله 

.... 
 __شیش  

 پالیز ) سرمه (
 آپاما : الهی سرطان بگیری خبر مرگتو گوساله  

 حاال داشتیش میترکیدیش ا  خنده
 سریع خودمو نمع نور کردم 

 گفتش : سالم ببخشید نشناختش چیزی شده ؟
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ستش اگه افتخار بدی شده فقط میخوا شامو باهش نانی : نه چیزی ن شب  ن فردا 
 بخوریش 

 من :هوم؟؟؟
 ای بابا من چقدر ضایعش 

 من : یعنی ... کی؟ 
 نانی : هر چی  ودتر بهتر گفتش که فرداشب 

 من :اگه کاری نداشتش باشه 
 نانی : یعنی نمیای ...گلش 

 اوهو گلش و اینچنین شد که طرف دختر خاله شد خیلیش ربط داشت 
 نانی: الوووو 

رم چرا نواب نمیدم ، ایی این هیالی چسیییب چرا کنار نمیره اوا خاک توسیی
گوششو چسبونده به گوشی دختره فضول با دست هلش دادم کنار که با  اومد 

 عجبااااااا
 من : چیزه ...  نمی دونش گفتش که کاری نداشته باشش میام 

 ️☺نانی : سرمه 
 خوب حااال وقتشه 

 من :نونش 
 نانی چند لحظه مکث کرد 

 پرسید : میای ؟ دوباره
 من :.....باشه
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 بیا رستوران .... 9نانی : ممنون پس ساعت 
 من : باشه    فعال 

 نانی : بای 
.... 

_ 
 پالیز ) سرمه ( 

 قطع کردم برگشتش سمت هیال 
 یه بشکون ا  پهلوش گرفتش 

 من : عوضی چرا کنار نمی ری هااا؟
 بعدم چپ چپ نگاش کردم 
 گفت : دوس داشتشهیال یه لبخند دندون نما  د 

 من : خخخخ  
 آپاما :  هر مار 

 هنو صورتش همون شکلی بود
 آپاما : خفه حاال بنال چی گفت 

 من :برای فردا دعوتش کرد 
 حاال همه چشاشد قابلمه تفلون 

 تیسا : مطمئنی ؟؟
 من : اره بابا ندیدی کالس گذاشتش 

 رها: خخخ اره دیدیش چو*سی میومدی 
 من : کوفت بی ادب  
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 هه : بابا با ادب  رت تهش ر
 من: کوفت کاری عوضی دهن منو با  میکنی

  _ 
 آپاما : دعوا نیوفتید بابا 

 بعدم رو به من گفت : حاال نگفت درباره چی ؟
 من : نه بابا فقط شام دعوتش کرد 

 هیال با لحن مشکوکی پرسید : کدوم رستوران 
 من : رستوران .... خیابون پشتیه هتل پسرا 

 هیال : اونجا که برای تعمیرات یک هفته تعطیله 
 ��?یهو همه باهش با لحن متعجبی گفتیش : ننننننننننننننننننننه؟؟؟؟؟

 هیال : اره 
 تیسا : تو ا  کجا میدونی 

 هیال : یادتونه دفعه قبلی رفتیش پارک 
 تیسا : خب 

ستن سادی که رفتش ب شدیش تو همونجا وای شش رد  خریدم  یهیال :ما دقیقا ا  پی
 چشمش بهش افتاد 

 تیسا : خوب ما چند رو  پیش رفتیش پارک  
 هیال : گیرم که سه رو  پیش با  چها  رو  مونده 

 آپاما :پسسسس ......
 من : اره درسته حتمی میخواد کاری کنه یا نایی منو ببره 
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 رها:نکنه بالیی سرت بیاره 
 با این حرف رها تو دلش ترس افتاد

 ش : نه بابا بد به دلت راه نده با این حساب گفت
 تیسا : اره بابا 

 هیال :من ا  پایان این با ی میترسش 
 سرنوشت بد نوشت

 کسی چه داند شاید هش ا سرنوشت     
... 
_ 

 پالیز ) سرمه(
 همه تو فکر فرو رفتیش  

 آپاما : خوب اگه غذاتونو خوردین بریش 
 من : وایسا این تیکه رو بخورم

...... 
 اونش خوردم بلندشدیش رفتیش تو اتاقامون 

 با فکری مشغول خوابیدیش 
 《فردا》

 آپاما) روشا ( 
 ای خدا  9 ودتر ا  همه بلندشدم ساعت بود

 ا  امشب میترسش نمی دونش واال همه چیز با خداس
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رفتش حموم اومدم بیرون موهامو خشیییک کردم آرایش کردم بعدم کیف پولمو 
 +گوشی +سوئیچ  گرفتش 

 تش پایین رف
 امرو  صبحونه رو خودم میخوام درست کنش 

گاه بزرگ معروف اوممم یه فروشیی های مختلف رفتش  با  عسییلپنیرکرهمر

  گرفتم چی همه خالصه ️☕قهوه️☕چای
 رفتش حساب کردم وسایلو بردم تو ماشین حرکت کردم به سوی هتل 

 ماشینو پارک کردم سوار اسانسور شدم رفتش باال 
 درو با  کردن 

 ورتون نمیشه همه خواب بودنبا
 بود  12عجب ساعت 

 چقدر طول کشید خریدم 
 رفتش آشپز خونه صبحونه رو چیدم 

 لباسامو عوض کردم .شروع کردم به بیدار کردنشون 
 من : هوی بیدار شید بینش مفت خورا 

 هیال که معلوم بود بیداره فقط چشاشو بسته همون اول بیدار شد 
 ارم کردن بیدار شدن  ....بقیش به ترتیب یه فحش ب

_ 
 آپاما) روشا( 

 هیال رفت تو آشپز خونه 
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 هیال :به به آفتاب ا  کدوم طرف دراومده خانوم کد بانو شدن 
 من : کد بانو بودم  

 هیال :بله بانو به به عجب چیزایی هش گرفته 
 رفت دست صورتشو شست 

 بسش الله گویان شروع کرد 
 داشتن میلومبوندن  1/30تا ساعت 

 من :بسه دیگه چقدر میخورین 
 پالیز :..   بخور گل من  

 من : بی تربیت ننت سرت چی خورده انقدر بی ادب شدی 
 پالیز: هر چی که ننت سرت خورد 

 من : خیلی بی تربیتی 
 پالیز : خا حاال حرص نخور شیرت خشک میشه 

 بچه ها غش غش میخندیدن 
 لباس داری ؟تیسا :راستی سرمه تو 

... 
_ 

 آپاما ) روشا ( 
 تیسا : راستی سرمه تو لباس داری ؟

 پالیز همون طور که قند میزاشت دهنش گفت : لباس واسه چی ؟؟
 تیسا : امشب...

 یکدفعه قند پرید تو گلوی پالیز 
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 حاال سرفه نکن کی بکن 
 قرمز شد در مر  مردن خخخ 

 من: نمیری یه وقت 
 فش بند اومد سرمه سریع چایی خورد سر

 پالیز : تا تو رو کفن نکردم نمیرم 
 من : آشغالی خرماتو بخورم 
 پالیز : قبرتو با گالب بشورم 

 من: گل مریش بزارم سر قبرت 
 پالیز : نه عزیزم مریش تورو میخواد 

 رها: بسسسسه ای بابا 
 و اینگونه آتش بس اعالم شد 

 رها : بلند شید بریش لباس بگیریش 
 همه بلند شدیش خیلی خانوم رفتیش لباسامونو پوشیدیش 

 حرکت کردیش  
 ایندفعه رها  د فورشو و هیال ننسیسشو آورد

 رفتیش نشستیش حرکت کردیش 
 رسیدیش به پاساژ  نجیره ای ... 

 یه پاساژ بزرگ که شامل هفت طبقه +سه تا هش پاساژ که نزو همون بودن 
 کنارش 
 خالصه 
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 و ؛ میزاشت تو نیبش تهرانو ، ما ندران
 ماشینا رو پارک کردن رفتیش تو پاساژ 

....... 
 عصره  6ساعت

 هیج کدوم ا  ما خرید نکردیش 
 البته نز پالیز 

 که یه سارفون انتخاب کرد با دستمال گردن 
 برای امشب 

 من: بسه نون مادرتون خسته شدم بریش دیگه
 تیش هتل خالصه راه افتادیش رفتیش ساندویچ خریدیش بعدم رف

 8/30ساعت شد 
 چون ترافیکش بود دیر شد 

 من :نججججججججججیغ سرمه نیش ساعت دیگه قرار داری 
 پالیز :خاک تو گورم 

...... 
_ 

 آپاما )روشا( 
 من : نجججججججججججججیغ سرمه نیش ساعت دیگه قرار داری 

 پالیز : خاک تو گورم  
 سریع حاضر شد 

 پالیز: بابا یکیتون بیاید آرایشش کنه یکی هش بیاد موهامو درست کنه 



wWw.Roman4u.iR  260 

 

 منو تیسا بلند شدیش  
 من آرایشش کردم تیسا هش موهاشو درست کرد 

 لباسش یه سارفون بنفش که یک گل کوچولو ته دامنش می خورد
 منش آرایششو با بنفش انجام دادم  

 ررنگ براش  دم یه رژ مایه بنفش با سایه صورتی بنفش کمرنگ  پ
 یه رژ گونه مالیش

 یه ریمل به آرایشش پایان دادم 
تیسا هش مو های  سرمه رو سشوار کشید بعدم یه قسمتشو باالی سرش محکش 

 بست بخش دیگه ا  موهاشو گیس کرد ریخت رو شونش
 خیلی نا  شد 

 من : وایی چه نانا  شدی 
 سرمه : نانا  بودم 

 شد  9ساعت تیسا : ...نخور افرین بلند شو 
 پالیز : اوخ اوخ آره پس من رفتش بای

 همه : بای
 پالیز ) سرمه ( 

 سریع سوئیچو گوشیو بقیه وسایال رو برداشتش 
 سریع رفتش پایین 
 پریدم تو ماشین 

 ماشینو روشن کردم 
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 سریع روندم سمت رستوران
 رسیدم 9:20 

 دیدم نانی کالفه اونجا وایساده گوشیشش دستشه .
 شدم رفتش سمتشسریع پیاده 

..... 
_ 

 پالیز )سرمه (
 سریع پیاده شدم رفتش سمتش 

 من : سالم سالم ببخشید 
 نانی سریع برگشت سمتش گفت : 

 سالم کجایی؟ چرا دیر کردی نگران شدم 
 من : داشتش حاضر می شدم 

 انگار تا ه متونه ظاهرم شد خیره خیره داشت نگام میکرد 
 من : نمی خوایش بریش تو رستوران 

 نانی :تعطیله ، منش تا ه فهمیدم
 من : تو که گفتی میز ر رو کردی 

 تا ه متونه سوتیش شد 
 نانی : چیزه ... من چون  یاد اینجا میام میز مخصوص دارم 

 معلوم بود داره می پیچونه ولی  یاد گیر ندادم ��
 گفتش : اوهوم باشه االن کجا بریش خو 
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 نانی :نظرت چیه بریش خونه من 
 ابروهام خود به خود رفت باال 

 نباید وا میدادم 
 من : وااا این همه رستوران 

مت دوس  نایی ببر هاش خیلی خوب بور اگر بخوام  غذا جا  خه این نانی : آ
 دارم اونجا بهترین باشه بعدم باید میز ر رو میکردیش رستوران های خوب پرن 

 این شکلی حاال من شدم
 خو من یک کلمه گفتش بریش رستوران دهنمو صاف کرد 

 خخخ 
 من : باشه بریش

 منظورم خونش بود 
... 
_ 

 پالیز ) سرمه ( 
 نانی : میخوای تو ماشینتو بزار با ماشین من بیا 

 من: اوممش نه با ماشین خودم میام 
 نانی : باشه هر نور راحتی 

 خالصه این رفت من پشت سرش 
 آهنگو  دم 

 اهاااااا اهااااااا 
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 یه عطر یه بالش 
 یه حرف یه خواهش 

 یه قلب گرفته برس به دادش 
..... 

 ..... 
 ........ 

 تو ا م دور شدی
 دستاتش سرد شد  

 نفسش بند اومد 
 قل*ب*م پر درد شد 

 آهنگ تهی )تا ا م دور شدی (
 خالصه عاقا ما میرفتیش این راه تمومی نداشت 

 ساعته تو راهیش  1/30
 لعنتی معلوم نیس داشت کجا میرفت 

  12وایی شد شد 
 هنو  داشتیش میرفتیش 

 ا  یه ناده خاکی طوالنی رد شدیش
 که ...

 وااااااااااای 
 به یه عمارت که چه عرض کنن کاخ سلطنتی رسیدیش 

 نگه داشت پیاده شد 
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  د به شیشه 
 شیشه رو کشیدم پایین 

 کشید باید منتظر بمونیش تا نگه...نانی :اینش ا  خونش ببخشید  یاد طول 
 اومد حرفشو کامل کنه که 

 یه پیرمرد اخمو درو با  کرد 
 پیرمرد : سالم اقا 

 نانی :سالم
 نانی سوار شد حرکت کرد 

 منش پشتش 
 وایی من میترسش 

 سریع گوشیمو در اوردم 
 به آپاما آدرسو فرستادم 

 رو مسیر یاب تشخیص دادم کجاییش 
.... 

 یا ابرفض
.... 

_ 
 پالیز ) سرمه ( 

 یا ابرفض
 شهر اصال تو مسیر یاب پیدا نمی شد 
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 گریش داشت در میومد 
 اما ظاهرمو حفظ کردم 

 ماشینو یه گوشه پارک کردم پیاده شدم 
 نانی اومد نزدیکش دستمو گرفت 

 سعی کردم دستمو ا  دستش بکشش بیرون اما نمی  اشت 
 ایی 

 تو ندید بدید با یش در نیاوردم  رفتیش داخل عمارت خیلی خانوم رفتش
 یه دختر نوون اومد نزدیکمون 

 نانی :سلن شام امادس
 دختره : بله اقا 

 نانی :میزو بچین تا بیام
 دختره : چشش 

 وااا دختر سروضعش به این حرفا نمی خورد 
 نانی : سرمه تو بشین تا من بیام 

 من : باشه 
  

 ا  پله ها رفت باال و ... 
 بقیش ا  دیدم خارج شد 

 واقعا ترسیده بودم فکرشو بکن اینجا 
 یه خونه درن دشت

 کیلومتر ها ا  شهر دوره
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 با کسی که میدونش ادم درستی نیس 
 و با نقشه منو به اینجا اورد 

 با خونه ای که شیش تا خدمتکارم به  ور داره 
 ��?ناموسا شما بودید نمی ترسیدید

 انقدر غرق فکر بودم که متونه نانی نشدم 
 رسید نزدیکش بلند شدم 

 یک قدم بهش نزدیک شد 
 نانی : خوب بریش 

 هر دو هش سان باهش راه میرفتیش 
 رسیدیش به میز غذا خوردی 

م کلمه نیسییا م واسییه خود عللللللللللللی } به معنی بزرگ بودن تعجب کردن
 { ?خخ

 یه میز طویل 
 شنفی طویل میگش طویل تو می

 خداییش بزرگ بود 
 آروم محکش قدم بر میداشتش 

 رفتیش باالی میز ) منظورم اولشه (اول نانی 
 صندلی رو برام کشید بیرون نشستش بعدم خودش ب*غ*ل دستش نشست 

 ایی 
 مرتیکه کنه ول نمی کنه اوففف
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 همون دختر نوونه غذا رو آورد 
 اومممممممش اصال غذا رو دیدم گشنش شد 

 نونه ، برنج ، گونه ، اسپاگتی و   ...
 بهش بی ربط بود ولی خوب اورد 

 باالخره نام خدا باید باشه   یر لب یه بسش الله گفتش شروع کردم
 خوب عرضش به حضورتون 

 این نانیه نز نیگر  ده 
 یک چنگال تو بشقاب بود   ��?مثل خارنکیا بود یک کارد

 ��?خوردآخه مرتیکه بز آدم با چنگال برنج می
 بی خیال ادب احترامو تمیزی شدم 

 برنجو برداشتش با چنگال بشقابو تا حلق پر کردم 
... 

 __شیش
 پالیز ) سرمه ( 

 برنج برداشتش با چنگال بشقابو تا حلق پر کردم 
 نونه گونه رو ریختش رو برنج

 اولین چنگالو اوردم بزارم تو دهنش که چشش خورد به نانی 
   نگام میکرد انگار داشت آدم فضایی میدید چنان با تعجب دهن با

قاشییق  یه  یا اوردی  یا برنج نمی اوردی  چه  به من  خل چلی  خو اخوی تو 
 میزاشتی تنگش

 یکدفعه دیدم یه چیزی به سمتش درا  کرد 
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 ��?بیشتر تونه کردم دیدم قاشقه
 �🈑�?سرمو برگردونش دیدم سه تا قاشق ب*غ*ل بشقابمه

 خاااااااااک یعنی خاااااااااااااااااک تو سرم 
یه لبخند ملیت  دم قاشییقو ا  دسییتش گرفتش ایندفعه مثل ادم شییروع کردم به 

 خوردن ...
 بعله خوشبختانه غذا رو ابرو مندانه به پایان رسوندم 

 نانی هش غذاش تموم شده بود با اون چشاش داشت نگام میکرد .
 نانی : سلن بیا میزو نمع کن

 سلن سریع اومد تو سالن غذا هارو نمع کرد 
 مام بلند شدیش 

 داشتش نلو تر ا  نانی قدم بر میداشتش که دستمو گرفت 
 وایسادم اما برنگشتش آرون دم گوشن  مزمه کرد :بیا بریش اتاقمو نشونت بدم 

 مورمورم شد کمی سرمو خش کردم 
 یا ند سمیه 

... 
  _ 

 پالیز ) سرمه ( 
 ق واسه چی آروم یا ند سمیه اتا

 اب دهنمو قورت دادم گفتش : اره فکر خوبیه 
 ای من الل بشش دستمو گرفت 
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 کشید سمت پله ها 
 رفتیش باال 

 کشیدم سمت راست 
 ای بابا اینجا چقدر راهرو داره اوففف
 دستش کنده شد مثل بز می کشیدتش 

 باالخره رسیدیش ..
 یه در بزرگ شیشه ای 

 نلو تر واه نرا دستگیره نداره با طرح نسکافه ای  رفتیش
 یهو دیدم نانی دستشو اورد نلو 

 گذاشتش رو در 
 دربا  شد 

 نلل نالب به حق چیزای ندیده 
 رفتش داخل 

 به به اتاق نبود که کاخ سفید بود 
 مترو راحت میشد  100یه اتاق به چه بزرگی یعنی ناموسا فکر کنش 

 خو برادر من سالن  دی یا اتاق
 این دیگه چیه 

 میخورد 79ارتفاش به باال   40یه تخت بزرگ که قطرش به 
 یه میز کار اون گوشه بود 

 یه گیتار دوتا لب تاپ
 کمد ، کشو ، آیینه ، میز عسلی ، پیانو و...
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 االااا ماشالله
 همین طور که دستش تو دستش بود کشیدتش سمت تخت و.....

  _ 
 پالیز ) سرمه ( 

 تو دستش بود کشیدتش سمت تخت و... همین طور که دستش
 نانی : بیا بشین 

 اروم نشستش روی تخت 
 نانی : اتاقش چطوره 

 رنگ اتاقش نسکافه ای قهوه ای کرم بود
 من : خوبه به ادم ارامش میده 

   رررت 
 یهو در اتاق  ده شد 

 نانی با ریموت درو با  کرد 
 سلن بود که وارد شد 

 تو دستش ......
 واااای 

 دستش یه شیشه مشروب بود تو 
 اینو که دیدم چشام ا  ترس دو دو میزد 

 نانی : بزارش رو میز
 آروم  مزمه کردم :اون چیه ؟
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 نانی : عادتمه قبل ا  خواب کمی بخورم 
 وااا عجب عادت مضخرفی مگه میشه 

 من : آها 
 سلن رفت بیرون 

 نانی بلند شد رفت سمت عسلی 
 شیشه رو گرفت آورد گذاشت پیشش 

 {�🂃🏼�?خودشش نشست روبه روم  به این شکل }

😐 
 نانی : میخوری ؟

 من : نه ممنون مگه تو میخوای االن بخوری ؟
 نانی : اره اگه خوشت نمیاد بگو نمیخورم 

 من :نه نه راحت باش 
 ای خاک تو سرم بندو اب دادم 

 نانی یکش ریخت واسه خودش داد باال 
 ومی رو ریخت داد باال د

 ی رو ریخت داد باال 
 به همین ترتیب تا هفت رفت 

 من : نانی فکر نمی کنی کافی باشه 
 نانی :نه گلش من ننبش بیشتر ا  این حرفاست 

 بعد دوباره شروع کرد به خوردن 
 یاااا خوده خدااااا.
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 وایی اپاما اینا گفتن انقدر بهش بدم که مست مست بشه 
 شه خورد کارسا  نبود این که یه شی

 نانی بلند شد  رفت سر کمدش 
 یه شیشه بزرگ در اورد 

.... 
_ 

 پالیز ) سرمه (
 من : نانی .... این چیه ؟

 نانی : این یکی دیگس درش باالتره 
 یااا ابوالفضل 

 اینش شروع کرد به خوردن تا نصفه خورد که احساس  کردم مست شد 
 تلو تلو خوران اومد پیشش 

 اب دهنمو قورت دادم رفتش عقب 
 دوباره اومد نزدیکش  

 ا  نام بلند شدم یک قدم به عقب برداشتش
 دو قدم نزدیک شد 

 دو قدم رفتش عقب که یهوووووو............... ..
 تق

 آخ 
 سرطان بگیری تو در کمد با  اومد افتادم توش 
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 نانی با نگرانی اومد سمتش دستمو گرفت اومد بلندم کنه که 
 تق 

️️️️️ 
 ای ننا تو بیارن بردار هیکل نحستو 

 خبر مرگشو افتاد روم 
 داستش ا  سنگینیه و نش بوی گند دهنش نون میدادم

 من : نانی بلند شو
 نانی :  تو که نات بد نیس 

 همین طوری آروم آروم سرشو نزدیک کرد بهش 
 چشماش بین ل*ب*ا*مو چشام در گردش بود

 دموایی داشتش سکته میکر
 یهو گرمی چیزی رو روی ل*ب*م حس کردم 

 ����?ایی اوق داشت می ب*و*سیدتش

 ️☺یاده اولین ب*و*سش افتادم منو رادوین تو ننگل 
.... 

_ 
 پالیز) سرمه (

 اوق حالت تهوع بهش دست داد دهنش بوی گو...ه میداد
 با دستش محکش هولش دادم عقب که 

 سرشو کنار برد 
 من : نانی بلند شو تورو خدا خیلی سنگینی 
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 نانی سریع دستشو به ب*غ*ل کمد گرفت 
 ا  روم بلند شد

 کمکش کرد بلند شش 
 حاال حالت ما رو داشته باش 

 من ایستاده تو حلق نانی 
 نانی هش تو حلق من 

 �?اره حلق تو حلق شدیش اوق
 یه تکون میخوردیش 

 حرکت قبل تکرار میشد 
 چشمش به مشروب ب*غ*ل تخت خورد 

 ��?همینه
 دستامو اوردم باال 

 آروم آروم رو سینش به حالت نوا ش گونه ای کشیدم 
 نانی هش دستاشو انداخت دور کمرم 

 نوا شش میکرد 
 چندشش شد ولی راهی نداشتش 

 سعی کردم بدون نلب تونه بریش سمت 
 تخت 

 طوری که متونه نشه ا  ق بود 
 همین طورم شد 
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 خورش اروم اروم نشست رو تخت
 منش نشستش روی پاهاش 

 ��?نانی : دوست دارم سرمه چشات دیوونش میکنه
 یه لبخند کنترل شده  دمو گفتش : منش

 دستمو بردم سمت .....

 امتحان گواهینامه که داشتش سرهنگ پرسید: دور دن کجاممنوعه؟
 گفتش توعالش رفاقت...

 قبولی...؛لبخند  د و گفت پیاده شو 
 هفته نهانی "رفاقت" فرخنده باد.

 بفرست برای اونهایی که تو  ندگیت با ار شمند هستند.
 من که فرستادم.     

سنگینی  شاکیه اونش بخاطر  شون  سالمتی رفیقایی که رو  قیامت فقط  مین ا 
 مرامشون

 به سالمتی رفیقی که وقتی میاد سر خاکش نمیتونش پاش وایستش
ی که وقتی بهش میگی دلش گرفته بیا بریش بیرون فقط یه کلمه به سییالمتی رفیق

 میگه ساعت چند؟
 این هفته، هفته بهترین دوسته

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

 البته اگر دوست خوبیش!
 تا  گرفتی پس واقعًا محبوبی 7ببین چند تا پس می گیری، اگه بیش ا  
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 __یا ده  
 ز ) سرمه ( پالی

 دستمو بردم سمت شیشه مشروب یک پیک ریختش دادم دستش اونش داد باال 
 دوباره پرش کردم 

 اونش خورد 
 و بعد  ا  چند دقیقه این شیشه هش تموم شد 

 ولی خبرش هنو بیدار بود 
 یعنی خمار خمار نشد 

 یهو دستمو کشید افتادم دو تخت 
 نانی هش خودشو انداخت روم 

 باالخره دارم به خواستش میرسش .نانی : 
 وایی خمار شد 

 می دونستش وقتی حالش خوب شه چیزی یادش نمیاد 

 ️☺من :نانی 
 نانی : نونش 

 من: مسابقات قطر برای چیه ؟
 نانی :رد گش کنی 

 ناااااان ؟؟؟؟؟ فکر نمی کردم انقدر  ود لو بده  ��
 من : یعنی چی ؟

 ناموسا خیلی سنگین بود 
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شور دیگه به  ستن یه ک سابقه چندنفرو میگیرین میفر شروع م نانی : یعنی قبل 
 عنوان برده میفروشن 

 واااای
 اب دهنمو قورت دادمو گفتش: کیا رو ؟؟

 نانی : همون شیش نفری که برای مسابقات قطر انتخاب شدن 
 من : منش هستش یعنی 

 نانی با بیخیالی گفت : حتما 

😳 
 باالخره فهمیدم 

 خوب خوب با  چی ؟من : 
 نانی : هیچی بریش سراغ کارمون 

 �😩�?یا ند سادات
 وای اینو چیکار کنش چرا بیهوش نمی شه 

 همین طوری افتاده بود روم سر صورتمو میکاوید 
 دستاشو اورد نلو یقه سارفونمو نر داد 

 ا  ترس نمی دونستش چیکار کنش 
 یهو دستاشو اورد باال که ....

 _ا ده  
 سرمه (پالیز ) 

 ا  ترس نمی دونستش چیکار کنش 
 یهو دستاشو اورد باال که .. 
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 ا  هوش رفت 
 آخیش 

 آخ کثافت 
 سرش افتاد رو دماغش مردشورشو ببرن انقدر سنگین بود که نمی شه 

 تکونش داد 
 با هزار ضرب  ور 

 بلند شدم انداختمش کنار 
شه حاالمن ریموت ا  کجا  شتش که یادم اومد در با ریموت با  می سایلمو بردا و

 پیدا کنش 
 اهاااااا 

 پیدا کردم افتاده بود  یر تخت 
 گرفتمش درو با  کردم 

 سرمو اوردم بیرون چپ راستو نگاه کردم 
 فهمیدم اوضاع ارومه رو پنجه پا حرکت کردم 

 اروم اروم  ا  پله اومدم پایین .ریموتو گذاشتش رو میز 
 دروبا  کردم خدارو شکر خبری ا  سلنو خدمتکارا نبود 

 سریع پریدم تو ماشین  پامو رو گا  گذاشتش 
 رسیدم به دروا ه که نگهبان باید با  می کرد  

 پیاده شدم 
 من : ببخشید 
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 پیرمرد: بله 
 من : میشه درو با  کنید 

 : باید به اقا بگش  پیرمرده
 اااا نه خاک توسرم میشه

 من :نه کار فوری دارم ایشون خوابن
 __سیزده  

 پالیز ) سرمه ( 
 یه نگاه مشکوک بهش انداخت درو با  کرد  

 سریع نشستش پامو گذاشتش رو گا  د برو که رفتیش 
 یاااا سمیه 

 صبت بود  4ساعت 
 میشه که  6تا برسش 

 وایی چه ترسناکه یا خدا 
 باالخره با هر بدبختی بود اون قسمتو رد کردم .

 خوابش گرفته بود 
 چشام خود به خود بسته می شد
 وااایی چرا این شکلی شدم مت 

 پامو بیشت  فشار دادم 
 آهنگو  دم که خوابش نبره 

 گوشیمو برداشتش 
 ااا این کی خاموش شد 
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 ولش انداختمش رو داشبورد 
 ه رو خیره شدمبه روب

 میترسیدم ، میترسیدم ا  پایان با ی 
 صبت رسیدم هتل  6/30باالخره ساعت

 اوف 
 مردم ا  خستگی 

 ماشینو پارک کردم پیاده شدم رفتش داخل اسانسور 
 برو دیگه دهه آهاااا 

 با ای  نه که اعالم میکرد رسیدیش پریدم بیرون 
 نبود  رفتش سما اتاق باید در میزدم چون کارت همراهش

 شروع کردم به در  دن 
 تق تق 

 ------نواب :
 تق تق تق 

 --------نواب :
 تق تق تق تتتتققق تق تق تق 

  ------نواب :
.... 

   
 پالیز ) سرمه ( 
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 دیگه با مشت لگد افتادم به نون در تا آپاما با چشمای بسته درو با  کرد 
 آپاما :چته سر اوردی 
 من : گمشو برو کنار 

 یکدفعه چشاش با  شد 
 آپاما : سرمه تویی سالمی فدات شش 

 من :اره خوبش 
 رفتیش داخل  

 آپاما: بلند شید سرمه اومده 
 یهو همه پریدن 

 رها : کو ؟ کوش ؟ کجا رفت ؟ من کیش ؟ تو کی ؟
 تیسا : خفه ایناهاش دیگه

 رها : اوا اره سالمی سرمه؟
 ��?من : اره خدا رو شکر

 انقدر ناامید هیال : حاال چرا 
 من : نا امید کجا بود چرا حرف در میاری 

 قشنگ پسره ا  اونا بود 
 پالیز: بشین تعریف کن 

 من: اقا چشتون رو  بد نبینه 
 پالیز: د بنال بدو 

 شروع کردم به تعریف کردن مانرا 
 با پایان حرفام 



wWw.Roman4u.iR  282 

 

 بچه ها مات مبحوت داشتن همو نگاه میکردن 
 آپاما پرید سمت لب تاب

 وع کرد به نوشتن شر
 من : چیکار میکنی 

 آپاما:باید به سرهنگ بگش 
 بعد ا  تموم شدن ایمیلش 

یه نفس عمیق کشیییدو در ادامه گفت : عجب رو ی داشییتی معلوم نیس چی 
 کشیدی تو اون لحظه 

 من : خدا ا  دلت بشنوه 
.... 

 __پانزده  
 پالیز ) سرمه ( 

 تیسا : حاال بگیرید بخوابید 
 خرسی مگه دم به دقیقه خوابی .رها : 

 تیسا : خفه گل من بگیرید بکپید 
 من : خاااا

 بله این گونه شد شب که نه صبت به پایان رسید 
 آپاما ) روشا ( 

 دهنمو با  کردم یه خمیا ه بلند باال کشیدم 
 رو نشون میداد 2نگاهی به ساعت انداختش که 
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 با  خوبه پالیز دیر اومد ما چرا انقدر خوابیدیش 
 دست صورتمو شستش رفتش نشستش رو تخت 

 لب تابو با  کردم رفتش تو ایمیال 
 سرهنگ ) پدرم ( پیام فرستاده بود 

مراقب خودتون باشییید سییوتی ندید چون یک نفر بینتون غریبس) همون دختره 
 که با ما انتخاب شد (

 سوتی ؟؟؟؟️
 خخ

 یه ایمیال رو چک کردم چیزی نداشتش رفتش بق
 شروع کردم برای سرهنگ نوشتن که چیکار کنیما اینا 

 دقیقه نشد که  5ایمیلو فرستادم 
 لب تاب خاموش شد 

 وا این که شارژش پر بود نااان؟؟؟
 ای بابا 

 دوباره روشنش کردم 
 واااای بدبخت شدم ....

 __شانزده  
 آپاما ) روشا( 

 دیگه اخطارش واسه چی بود  اخطار داد که هک شدمرباط محافظ هکش 
 یاااا خدا 

 دوباره صفحه خاموش شد 
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 نیغ  دم : بیدار شید بدبخت شدیش ایمیلمون هک شد 
 همه پریدن 

 پالیز : یا خدااا یعنی چی کی هک کرد وایسا بینش 
 آخه میدونید پالیز هکر ماهریه 

 سریع پرید پیش من
 دید لب تاب باال نمیاد 

 ه لب تابو بست صفحه پشتشو در اورد صفح
 گذاشت کنار چندتا ا  سیمای لب تابش در اورد 

 بلند شد ا کیفش چندتا چیزمیز در اورد
 وصل کرد به نای سیما 

 لب تابو  روشن کرد ویندو  باال اومد
 رفت تو ایمیل هک شده

 من : اینا چی بود وصل کردی 
به ضییید هکش هس ریختم تا حافظ لب یل م فا مای پالیز:  تاب + سییی لب  وتو 
 مخصوص اک که هر کسو هک کنش متونه نمی شه 

 رفت تو فایلی که ریخت 
 ��?در کمال تعجب

 نه

🙂 
️ 

 __هفده
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 آپاما  ) روشا ( 
 رفت تو فایلی که ریخت در کمال تعجب هکرو پیدا کرد 

طرف با همه ی خنگیش هکر ماهریه که برنامه های پیشییرفته واسیییه  پالیز :
 خودش نصب کرده 

 من : یعنی چی ؟
 پالیز : یعنی لعنتی کال لب تابو نابود کرد 

 من : ای وای ای وای بدبخت شدیش بدبخت 
 پالیز : کی تو گوشیش ایمیل وصله 

 هیال : من 
 پالیز : گوشیتو بده 

 هیال: میخوای چیکار کنی 
 لیز : ایمیلشو وارد کنش تا طرف پیدا شه البته اگه پا

 گوشیه هیال رو گرفت با فیش مخصوص به گوشیه خودش وصل کرد 
 دقیقه گفت: ایول طرف خنگه ایمیلو نپاکید  10بعد 

 سریع شروع به کار کرد  
..... 

 __هجده  
 آپاما ) روشا ( 

 سریع شروع به کار کرد 
 دقیقه بعد  30

 اای پالیز : وااای و
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 چی شد تونستی  -
 پالیز : اره اما بدبخت شدیش 

 هیال : وا 
 پالیز : هکر .... هکر 

 تیسا : هکر کیه ؟
 رها: د نونت دراد 

 پالیز با ترس ادامه داد : هکر ..... هکر نانیه 

😫😣😟😳 
 هنگ کردیش نانی 

 واااای پس مرگمون حتمیه 
 رها با تته پپته گفت : یعنی ....چی؟؟ 

 یع....نی فهمید ......... هکمون کرد ........ آخ مرگمون نزدیکه 
 هیال :ای خدا 

 تیسا : یعنی چی میشه 
 بابا بس کنید این کولی با یارو آخرش مرگه دیگه  -

 رها  د  یر گریه 
 ��?گفت : من ا دواج نکردم

 حاال ما :
 شوهر ایندش:

 ��?خودش :
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 ️☹?سا مان حمایت ا  عقب افتادهاااا :
 خخخخ

 __نو ده  
 آپاما ) روشا ( 

 پالیز محکش  د پس گردن رها 
 رها : چته وحشی 

 پالیز : ذلیل مرده ا  کی تا حاال عشق پیدا کردی 
 تیسا : عوضی چرا نمی گی من لباس ندوختش 

😑 
 رها: چرا توهش میزنید خلیدا 

 من دارم به حال شوهر نانش غصه میخورم که هلویی مثل منو ا  دست داد 
 وقت کردی یکش ا  خودت تعریف کن  -

 رها : چشش حتما
 من : خفه الو 

 هیال : بلند شید بریش یه کوفتی بخوریش فشارم افتاد 
 یعنی در بدترین شرایطش مضخرف میگی  -

 هیال : سلطان عالش شکش 
 همه به خل چل با یا هیال خندیدیش 

 حاضر شدیش رفتیش پایین صبحونه خوردیش 
 پسرا می گفتیشحاال باید به 

 من : رها خطا رو نور کردی 
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 رها : اره به هممون یه سیش کارت داد انداختیش تو گوشی 
 همه  ل  دن به من

 من :هاااا؟
 هیال :  نگ بزن دیگه 

 من : واااا
 تیسا : واال  

 شروع کردم به گرفتن شماره  سامی بعد چهار بوق 
 ای مردونش تو گوشی پیچید 

 سامیار : بله 
 م آپامامسال -

 سامیار :شناختش خط ندیدتونه 
 من: اره میخوام یه رو بهتون بگش 

 سامیار : باشه فقط سرمه چی شد؟ رفت ؟
 ای رادوین ا  اون ور خط اومد 

 رادوین : هوی سامی بپرس حال سرمه خوبه
 سامیار : وایسا دو دقیقه دهه

 سامیار : ببخشید چی میگفتش 
 درباره سرمه میخوام همینو بگن -

 سامیار : بگو 
..... 
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__ 
 آپاما ) روشا ( 

ما  - نفری که برای قطر  6دارم می گش دیگه سییرمه اون رو  که رفت فهمید 
 انتخاب شدیش میخ وان بفرستن یه کشور دیگه به عنوان براه 

 بفروشن مسابقه فقط برای رد گش کنیه ...
 سامیار با استرس که توی اش بود بلند تر ا  قبل گفت : واااای وااای 

 مواظب باشید ،مسابقات قطر کیه ؟ 
 وایسا سامی ادامه داره ما دیشب به سرهنگ ایمیل  دیش  -

همه مانرا رو گفتیش بعد ...بعد امرو  صییبت که نواب ایمیلو خوندم اومدم 
سرهنگ  شتن چندتا نمله به  ستادم شروع کردم به نو رقیقه بعد لب تاب  5فر

 هک شد 
 سرمه هکرو پیدا کرد فهمید اون نانیه 

 سامیار : یا ابوالفضل یعنی فهمید روشا روشا تورو خدا مواظب باشید 
 باشه من بیشتر ا  این نمی تونش صحبت کنش به دوستلتش بگو  -

 فعال
 سامی :بای

 سامیار) پاشا ( 
 رادوین : پاشا چی شد ؟؟ پاشا ؟؟

 :بدبخت شدیش بدبخت من 
فرسام با لحن نگرانی گفت : چی میگی بنال نون به لب شدم دهه شروع کردم 

 به تعریف کردن مانرا 
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 بچه ها هر لحظه حالشون بدتر میشد 
 رادوین که هیچی داشت میمیرد 

نه هش  یت لو میره ممک مامور ید هش  ید فکر کن باشیی نا  نای ای گه خودتونش  ] ا
 .[��?بمیری دوستاتش بمیرن عشقتو ا  دست بدی خودتش

 رادوین : یعنی چی ؟ چطوری این اتفاق افتاد 
.... 

  __ 
 سامیار ) پاشا ( 

 شهریار : ای وااای  ای وااای 
 شروین : اگه بال سرشون بیاد چی 

من : مت واقعا نمی دونش فقط انقدرو فهمیدم که ...  که ماموریت  یه نورایی 
 داره لو میره 

 تو خطرن  و این یعنی دخترا
 فرسام : با ما مردیش بیشتر میتونیش مراقب خودمون باشیش 

 ما بهترین  ورمون بیشتره  ) ایش این مردا همیشه همین نورین
 (�😜�?اصالنش نیس

 رادوین : درسته اما دخترا .... اگه اتفاقی پیش بیاد 
 وااییی 

 حتی فکر اینکه آپاما نباشه دیوونش می کرد 
 ای خدا 
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 رادوین ) پایا ( 
 وایی پالیزم رفت پیش اون عوضی 

 من حتی نمی دونستش کی رفت دارم دیوونه میشش 
 نانیه عوضی اشغال

 من : حاال چی میشه ؟ 
 سامیار : نمی دونش

 من : مسابقات کیه ؟
 سامیار : فکر کنش یک ماه دیگه 

 فرسام : اگه ببرنشون چی ؟
 شهریار: ای وای خل شدم 

 شروین : ما ا  فردای خودمون خبر نداریش 
 سامیار : نمی دونش هیچی نمی دونش

 

😕 
 من : یعنی هیچ کاری ا  دستمون بر نمیاد 

 شهریار: مطمئنن تا االن نانی به شریف لوان دارو دستش گفته 
 شروین : باید منتظر بمونیش  

 ساقیا برخیز در ره نام را 
 ام راخاک بر سر کن غش ای             

__ 
 آپاما) روشا( 
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 یک ماه مثل برق باد در حال گدشتن بور 
 دوهفته دیگه مهمونی شروع میشه 

 لباسا رو خریده بودیش ا  هفته پیش شرکت می رفتیش 
 انواع ارایشگرا میومدن به همراه خیاطا 

 میکشیدن میدوختن تنمون میکردن 
 شدیش عروسک خیمه شب با ی 

 شریف لوان نانی هش هر دفعه میومدن نگامون میکردن 
 با تاییدشون به کارمون پایان می دادن 

 پس چی ما انقدر خوشکلیش که
 خخخ 

 هیال ) نهال ( 
نمی دونش چرا نگرانش اسییترس دارم همش فکر میکنش اتفاقی قراره بیوفته .نمی 

 دونش چمه 
 بچه ها تا بخشی بیخیال بودن 

 نش چمهاما من.... نمی دو
 امرو م مثل این هفته گذشت 

 با م کارای تکراری 
 من : بچه ها من خسته شدم 

 پالیز : خسته نباشی 
 من : واقعا میگش تورو خدا یه کاری کنید 
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 تیسا : اگه شریف فهمیده باش خب با پسرا بربش بیرون 
 آپاما چپ چپ نگاش کرد : معلومه مورد پسند واقع شد 

 ��?تیسا :کی ؟
 هریاررها : ش

 تیسا : مرض بی ادبا 
 یهو گوشیه تیسا  نگ خورد 

 حاال اسش طرفو داشته باشید 
  ?) آتی (

 ، اترا و.... ایا منظو ش اتنا ،اتردین
 رها سریع گوشیو گرفت و...

 خخخخ
__ 

 هیال ) نهال (
 رها سریع گوشیو گرفت و... 

 فرار کرد 
 دویید پشت مبل

 آتی کیه بال ؟رها : هه هه هه من ا  تو  رنگ ترم 
 تیسا : بده من می کشمت 

 رها : نچ نچ نچ
 سریع گوشیو وصل کرد 

 ما که ا  خنده پهن شده بودیش تو اتاق



wWw.Roman4u.iR  294 

 

 رها : سالم 
----- 

 رها : اوا اقا آتردین شمایید ؟ 
----- 

 حاال ابروهای ما رفته بود تو اسمون 
 رها: خورشید  دستش بنده 

----  
 بگیره  رها : بله بله اومد میگش تماس

----  
 رها :خدا فظ 

 قطع کرد 
 رها یه لبخند شیطانی  د گفت : پس بگو انقدر مقاومت واسه چی بود 

 تیسا : خیلی عوضی رها خیلیش فضولی
 من : حاال عروسی کیه ؟

 پالیز: پس بگو  یر  یرکی کار میکردید؟
 آپاما : حاال کار های شوم که نکردید 

 کرد سمتش تیسا یکی ا  لباسا رو گرفت پرت 
 تیسا : روشا خیلی خاک تو سر شدیااا

 آپاما : خخخ  به پای تو نمی رسش 
 تیسا : حالیت میکنش شوم کیه ؟ 
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 آپاما : بیا حالی کن 
..... 

  __ 
 هیال ) نهال ( 

 من : خل چال بسه بیاید ا  این خراب شده بریش بیرون 
 رها : اره بیاید بریش 

 اومدیش بیرون ا  منشی خدافظی کردیش 
 حاال همه تو پارکینگ وایساده بودیش 

 من : بابا من خسته شدم بیاید یه نا بریش 
 پالیز : اره بریش بیرون 

 آپاما :کجا ما که تقریبا همه نای کویتو رفتیش 
 یهو یه فکری به ذهنش رسید 

 من : آقا یه فکری 
 آپاما : چه فکری 

 من : یادم رفت
 رها : اسکول کردی ما رو 

پالیز : کاشکی محل مهمونی رو میدونستیش اونوقت به راحتی میتونستیش  چک 
 کنیش اون ورارو 

 تیسا : اره کاشکی؛ حاال سوار شید یه قبرستونی میریش دیگه 
 نشستیش حرکت کردیش 

 باالخره تصمیش بر این شد که هتل بریش
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 رفتیش سمت هتل که .... 
 رو بستن دیدیش خیابونا 

 رها ماشینو اورد کنار ماشین ما 
 شیشه رو دادم پایین کلمو اوردم بیرون 
 من : راهو که بستن حاال چیکار کنیش 

 رها : طبق معمول فرعی 
 حرکت کردیش سمت فرعی 

.... 
__ 

 رها ) یاس (
 با سرعت ا  ماشین هیال سبقت گرفتش به سمت فرعی رفتش 

 رفتیش تو فرعی واااای 
 فرعی بستست ماشینو نگه داشتش منتظر هیال شدم 

 دومین بعد اومد 
 دستمو ا  شیشه بردم بیرون اشاره کردم بیاد کنارم 

 هیال: اینش که بستس ای بابا 
 تیسا : اره اوف 

 من : اره حاال بهتره بگردیش دنبال یه فرعی دیگه 
 هیال : دور بزن یاسی 

 دور  دیش حرکت کردیش  دیش تو دل ناده 
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 یهو چشمش به یه ناده خاکی خورد 
 که تنه تابلوش نوشته بود 

 کمربندی 
 کمربندی همون خیابونی که به هتل راه داشت 

 ما هتلو ا  بزرگراه رفتیش ولی ا  کمربندی هش راه داشت 
 پس راهنما رو  دم 

 هیال که پشتش بود به تبعید ا  من همین کارو کرد 
 رفتش تو ناده خاکی اونش اومد 

 تش تو ناده خاکی اونش اومد رف
 همین طوری میرفتیش 

 سمت راست یه کوچه بود سرمو برگردوندم که کپ کردم 

😨😳.... 
 ___شیش  

 رها ) یاس (
 شریفو نانی بودن چون اخر کوچه بود متونه ما نشدن 

 سریع دنده عقب گرفتش وایسادم 
 پالیز : چی شد ؟ 

 من : شریفو نانی بودن
 تیسا : کجا 

 من : ته کوچه وایسین به اونا هش بگش پیاده شدم رفتش سمت ماشین هیال 
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  دم به شیشه 
 هیال : چرا وایسادی؟

 من : نانی شریف ته کوچن شاید خبری باشه 

😳😳😨 
 اپاما : پس بیا عقب تر بریش پشت اون دیواره پارک کنیش تا متونه  نشن

 من : اره بهتره
رد منش نشییسییتش دنده عقب گرفتش پارک هیال سییریع دنده عقب گرفت پارک ک

 کردم خدارو شکر قابل دید نبود 
 آپاما پیاده شد به بقیه هش گفت پیاده نشن

 منش  که پیاده بودم
 رفتیش کنار دیوار سرک کشیدیش فقط تصویرشونو می دیدیش 

 ا شونو نمی شنیدیش 
 کالفه شدم 

 من : روشا من میرم نزدیک تر 
 ؟  آپاما : نه اگه ببیننت چی

 من : مواظبش 
 اروم اروم با احتیاط رفتش نلو تر پشت تیر برق قایش شدم 
 با م اهاشون واضت نبود به آپاما اشاره کردم که فیلش بگیره 

 مدرک مهمه  
 گوشیمو در اوردم رفتش تو بخش ضبط ا



 299 چنده ؟ ییلویعشق ک

 روشنش کردم 
 یه سیش کلفت که بقل تیر برق بودو گرفتش 

 ه ای که به گدشی وصل کردم سیمو ا  تو لول
 بقل دیوار وصل بود اروم اروم نلو بردم 

 تا نایی که حس کردم نزدیکشون شد سیمو نگه داشتش 
 حاال ا واضت تر ضبط میشد چون اون بخش لوله ای که نزدیک گوشیش بود 

 ا  یه الیه نا ک تشکیل میشد خدا کنه ا رو درست ضبط کنه

 ️☺بعد سه مین لوان هش به نمعشون اضافه شد و...
  __ 
 رها ) یاس (  

 یه کامیون اون دور اطراف پارک بود   
 شریف هش داشت به چند نفر دستور می داد  

 یه حسی بهش میگفت اونجا یه مکان خاصیه 
 ذهنش حسابی مشغول شد 

 یهووو .... 
شن در  شته با شیدم عقب که بهش دید ندا شد کمی خودمو ک یه تریلی نزدیک 

 تریلی با شد 
 یا پنج تن 

😳 
 توش .....

 توش پر ا  دل روده انسان بود 
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😔😩😖 
 حاال ا  کجا میدونش واسه انسانه 

 چون چندین نفر کف تریلی افتاده بودن 
 اما با چه وضعی شکماشون پاره 

 دل روده ها بیرون 
 یه نگاه به آپاما کردم هنو  داشت فیلش میگرفت اما با چه وضعی 

 رنگش پریده بود هی سرشو برمیگردوند باال میاورد 
 سر مو برگردونش با صحنه ای که دیدم نفسش بند اومد 

 یه اوق کنار دیوار  دم همین طوری باال میاوردم 
 شریف دستشو  ده بود به خون داشت میچشید 

 خون اشامش مگه 
 ��?اوق

 بعد ا  این صحنه چندش اور 
 تریلی به داخل حیاط اون خونه به اصتعالح انبار بردن 

 دیگه فشارم افتاده بود
 شریف لوان نانی هش رفتن سوار ماشین شدن 

 حرکت کردن 
 گوشب رو گرفتش ا رو ثبت کردم 

 رفتش پیش اپاما 
 اپاما هش فیلمو ثبت کرد
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 اپاما : حالش خیلی بده
 من : اره بیا بریش 

 یش بعد بیایش داخل انبار رو چک کنیش اپاما : بریش یه چیز بخور
 من : باشه

 رفتیش پیش ماشینا 
 دخترا با دیدن حالمون سریع پیاده شدن 

 هیال : چتون شد؟ 
 شروع کردم به اوق  دن 

 تیسا سریع یه بطری اب یک بسته قرص با شکالت در اورد 
 پرید سمتمون 

.... 
__ 

 رها ) یاس ( 
 تیسا : اروم باشید اخه چی شده 

شت س شت دهنش با اب خوردم .بعدم یکی گذا صو در اورد گدا ریع روکش قر
 دهن اپاما 

 بعدم شکالتا رو انداخت تو حلقمون 
 در کل تیسا همیشه با تجهیزاته 

 پالیزم کمو کرد بشینیش 
 هیال : چی دیدین مگه 

 من : اصال حرفشو نزن اوق 
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 اپاما حالش بد تر ا  من بود 
 اصال یه وضعی بود اونجا 

 اپاما : بهتون نشون میدیش بعدا
 من : حتمی باید با پسرا حرف بزنیش 

 اپاما :یاس حالت بهتره ؟بریش ؟  
 من : اره فقط خورشید یه شکالت چیزی داری بده اونجا حالمون بد نشه 

 تا شکالت در اورد داد به ما  5تیسا دست کرد تو نیبش 
 اپاما: بچه ها مراقب باشید تورو خدا 

 ما رفتیش 
 ا  ب*غ*ل دیوار اروم اروم حرکت کردین 

 اپاما:یاسی من قالب میگیرم بپر رو دیوار بعدم به من کمک کن بیام باال 
 من : باش 

 اپی قالب گرفت رفتش رو قالبش 
 ب*غ*ل دیوارو گرفتش یه پامو بردم باال گداشتش روش نشستش 

 دستمو بردم پایین 
 من: روشا بپر باال

 پاشو گذاشت رو یه سنگ تیزی که بیرون  ده بوداپاما دستمو گرفت یه 
 یهو پاش سر خود محکش کشیده شد به همون سنگ تیزه 

 اپاما : آیی 
 من :اخ چی شد وای 
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 اپاما : ولش خوب میشه اون پاشو گذاشت لبه 
 خودشو کشید باال 

 نشست 
 چون هوا کمی تاریک بود  یاد نمیشد چیزی رو تشخیص داد

  اپاما : اول من میپرم
 من : باشه پس مواظب باش

 وایسا وایسا  
 اپاما : چی شد ؟ 

 من : یه خودکار همراهمه درش بزرگه  بیا بگیر 
 چراغو در اوردم دادم بهش روشن کرد 

 به پایین نگاهی انداخت پرید 
 اپاما : اخ 

... 
__ 

 رها ) یاس ( 
 من : چی شد

 اپاما : هیچی با همون پای  خمیش افتادم بپر پایین امنه  
 منش پریدم یه نگاه به دور بر انداختش 

 آپاما : بریش 
 من: اره بریش 

 اروم اروم حرکت می کردیش 
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 یه در بزرگ نلومون بود 
 من میگش بزرگ شما میشنوفی بزرگ 

 در کمی با  بود 
 ماده کن اپاما : پشتش بیا فقط خودتو واسه هر چیزی ا

 من: باشه بریش 
 اروم ا  در رد شدیش

 �😨😷�?وااایی  کف انبار پر بود ا  دل روده
 که چی میگرن چی کار میکنن اوق 

 همون اول هر دو شروع کردیش به اوق  دن صحنه ا  چندش خیلی اونور تر بود 
 نلومون دوتا در بود 

 من : روشا  وایسا من عکس بگیرم 
 گوشیمو در اوردم ا  تک تک اون صحنه های استفراغ اور عکس گرفتش 

 اپاما :اول بریش سمت راستیه 
 رفتیش اما ای کاش نمی رفتیش 

 ای کاش 
 پر ا  مرده سرد خونه پر بود ا  مرده

 یعنی اخر بی رحمی بود اخرش 
 عکسارو گرفتش حاال انبار تاریک تاریک بود 

 رفتیش اتاق بعدی 
 هه  یکی ا  یکی بدتره اونجا پره دست پا بود 
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 عکسا رو گرفتش رو به اپاما کردم 
 اپاما : اینا دیگه کین ؟عوضیا عکساتو گرفتی بریش

 بوی خون میداد اونجا حالش داشت دگرگون می شد  
 دوون دوون رفتیش بیرون این دفعه ا  در 

 چپ راستو نگاه کردم که......
 __سی

 رها )یاس (
 مت بچه هانشستش تو ماشین رفتیش س

 بدون اینکه بهشون انا ه حرف  دن بدم 
 پامو فشار دادم رو گا  

 اعصابش خط خطی بود مثل نت میروندم 
 هیال هش پشت سرم 

 با یاد اوریش واقعاواقعا صحنه کریحو چندش اوری بود
 حالش بد میشه 

 بعد ا  طی یک مسیر نسبتا طوالنی به کمربندی رسیدیش 
 دم ماشینو کشیدم ب*غ*ل راهنما  

 بدون حرفی پیاده شدم
 رفتش میش ماشینه هیال  دم به شیشه 

 هیال : چی شد ؟ 
 من : به پسرا  نگ بزنیش یه نا همو ببینیش عکسارو نشونشون بدیش

 تیسا : چرا االن 
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 من : چون دیر میشه 
 اصال ولش خورم  نگ میزنش 
 ام میلر ید هنو  حالش بد بود 

 گوشیمو در اوردم شماره رو گرفتش 
 من : سالم آبتین 

 شروین : سالم یاسی چرا ات گرفته گلش؟ چیزی شده ؟
 من : نه نیزی نیس 

 شروین : یاس چیزی شده 
 من : گفتش که چیزی نیس

 شروین : باشه حاال واسه نی  نگ  دی 
 ظه حمن: فقط میخواستش بگش با دوستات تا نیش ساعت دیگه بیاین .... یه ل

 شروین : باشه 
 من رو به بچه : بگش کجا بیان 

 سرمو برگردونش یهو چشش خورد به تابلوی پاساژ ژین 
.... 

 __سی  
 رها ) یاس ( 

 من : آبی بیاین پاساژ ژین ما دم درشیش
 (��?) آبی مخفف آبتین

 شروین :  ین کجاست ؟ 
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 من : بیاین کمربندی 
 شروین : باشه پس ما خودمونو تا نیش ساعت دیگه میرسونیش 

 من : باش بای 
 قطع کردم 

 هیال : چی شد ؟ 
 من : هیج منتظر بمونین تا بیان  ... من رفتش 

 پریدم تو ماشین 
 من : نیش ساعت دیگه پسرا میان 

 پالیز : باشه ات چرا میلر ه حاال ؟
 من : یاده همو صحنه  افتادم حالش بد شد 

 پالیز :  یاد بهش فکر نکن 
 من : اگه بشه حتمی 

 اوف من یکش استراحت کنش 
 صندلی رو خوابوندم روش درا  کشیدم 

 انقدر فکر کردم که نمی دونش کی خوابش برد 
 با تکون دستی رو با وم ا  خواب پریدم شروین : الووو یاس بیدارشو بریش 

 من : وایی ببخشید خواب موندم 
 شروین : اشکال نداره چشاتو وا کن پیاده شو 

 چشامو وا کردم که دوتا انگشت شروین ادمد تو چشش 
 اوه پسر انقدر وحشی 

 من :چته اما ونی 
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 شروین : بی ادب پا نمی شی خو 
 من : کوری دارم بیدار میشش 

 درو وا کردم پیاده شدم 
 من : بچه ها کوشن

 __سی  
 رها ) یاس ( 

 ه پاساژ شروین : تو کاف
 بدو بریش 

 سرعتمو بیشتر کردم سوار اسانسور شدم 
 طبقه  که مخصوص کافه بود اومدیش بیرون ا  اسانسو  

 بچه ها نشسته بودن 
 رسیدیش به میز 

 تیسا :  می  اشتی صبخ میومدی 
 من : خوب حاال  سالم به همگیر

 یه صندلی کشیدم بیرون نشستش
   

 دیدم همه  ل  دن بهش 
 ده چرا نگاه میکتین؟من : چیرش

 آپاما : خو اون گوشیتو در ار عکسارو نشوتشون بده 
 من:وایسا خو 
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 عکسا رو اوردم دادم دست سامی 
 شروع کردن به دیدن 

 حالشون بد شد رنگ به رو نداشتن 
 شروین : کدومتون رفتین داخل 

 من : منو روشا 
 شروین : خیلی خطر ناک بود چجوری ریسک کردین 

 شهریار : صحنه ها فجیعیه چجوری تحمل کردین خدا داند 
 من : اره صحنه بدی بود خیلی  یاد 

 یهو اپاما ....
 __سی

 رها ) یاس (  
 یهو آپاما بلند شد 

 پرید سمت دستشویی 
 سامی سریع بلند شد 

 سامیار : چی شد ؟ 
 من : آپاما حالش بدتر ا  من بود
 اومدم برم سمت دستشویی که 

 من میرم سامی : 
 رفت سمت نایی که روشی رفت 

 سامیار ) پاشا (
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من با دیدن اون صییحنه ها حالش بهش ریخت چه برسییه به اینا که شییاهد اون 
 صحنه بودن 

 رفتش داخل دستشویی 
 کسی نبور 

 آپاما یکسره اوق میزد 
 حالش اصال خوب نبود 

 با دستش کمرشو گرفتش که نیوفته 
 یه نگاه به دستش انداخت اما 

 انقدر حالش بد بود که حس مقاومت نداشت 
 بعد یک ربع حالش کمی بهتر شد 

 کمرشو بلند کرد 
 چون سمت روشویی خش شده بود 

 آپاما : مرسی خوبش 
 یعنی دستتو بردار خخخ 

 دستمو اروم رو کمرش کشیدم 
 بعد برداشتش 

 کمی نگام کرد 
 اولین قدمو که برداشت 

 سرش گیج رفت 
 منظورم با وشه واااای داغه داغ بود  سریع دستشو گرفتش
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 (��?) احساس کردم دیگه کمر داره خز میشه
...... 

 __سی  
 سامیار ) پاشا ( 

 من : روشا تو که تب داری دختر ، بیا بریش ، بیااا 
 کشون کشون رسوندمش پیش میز 

 هیال سریع بلند شد 
 هیال : خدا مرگش بده چت شد 

 دویید سمتمون  
 دست آپاما رو گرفت نشوندش رو صندلی 

 من : نهال خانوم روشا تب داره حالش  یاد خوب نیس 
 رها سریع بلند شد رفت پیش آپاما کمی چکش کرد 

 رو به تیسا گفت : خورشید قرص چی همراته اگه استامینوفن داری بده 
 تیسا : اره دارم

 دست کرد تو کیفش یه بسته در اورد 
 داد به رها 

 رها روکش دوتا شو در اورد داد به آپاما 
 هیال : من برم اب بیارم 

 فرسام: نه نمی خواد من میرم
 خخخ اخه کافه چی  وم بود رو هیال ......

 __سی
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 سامیار ) پاشا ( 
 چشای هیال یه چیزه عجیب غریب  بود 

 اصال من موندم چجوری چنین رنگی خلق شد 
 این میبینه ؟

 خخخ 
 نلل نالب 

 ریع اومد آبو داد دست هیال فری س
 هیال هش داد به روشا 

 قرصاشو خورد چشاشو بست 
 من : چرا اینجوری شد اخه ؟ 

 رها : آقا پاشا شما خودتون نای ما بودین سکته میکردین 
 من : شاید 

 اوه اوه ایششششش ��
 من : خوب دخترا تو هفته ی یش هفته بعد مسابقس 

 عد همو ببینیش فرسام : فکر نکنش تا هفته ب    
 من : هر چی بدی خوبی دیدین حالل کنین همو اخرین دیدارمونه 

 رادوین : شاید هفته بعد همین موقع دیگه کنار هش نباشیش 
 ) منظورش دو رو  بعد مسابقس (

 پالیز : خدا بخیر کنه 
 تیسا : بهتره بریش 
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 همه بلند شدیش 
 تک تک بهش دست دادیش 

 رسید به آپاما دستشو فشار کوچیکی دادم به چشاش  ل  دم 
 شاید تا هفته دیگه این چشمارو نبینش دوست داشتش سیر سیر نگاش کنش 

امید وارم سیییالش سییالمت ا  این آپاما : لحظات خوبی رو کنار هش داشییتیم
 ماموریت بیرون بیاین 

 من : تو هش مواطب خودت باش ضعیف شدی 
 لبخندی  د رفت 

 آپاما : به امید دیدار 
 من : به ... سالمت 

 دلش نمیخواست خدافظی کنش
..... 

 __سی_شیش
 پالیز ) سرمه ( 

 توی ماشین نشستش هر کس غرق افکار خودش بود 
 رو  عجیبی بود دلش نمی خواست ا  هش ندا بشیش 

 دستمو بردم سمت ضبط یه اهنگو 
ycaP  کردم 

 فرسام ) سورین (
 بود حالش  یاد مساعد ن

 ا  یه طدف اون عکسا 
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 ا  یک طرف ندا شدنمون ا  دخترا 
 شاید دیگه نبینمش

 با اعصابی داغون میروندم 
 رفتیش هتل تو البی نشستیش 

 همه ساکت به یه نا خیره بودیش 
 دنبال راه حل 

 راه حله چی ؟ 
 نمی دونش فقط می دونش نباید انا ه بدیش رو  مسابقه چیزی بشه 

******************************************************** 
 دور رو  بعد ...

 تیسا ) خورشید ( 
 دو رو  ا  دیدن پسرا میگذره 

 حسابی مشغولیش 
 لباسا 
 مدال 

 تمرینا 
 عکسا 

.... 
 __سی  

 تیسا ) خورشید ( 
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 االنش شرکتیش 
 آپاما : اوه خسته شدم بس که این لباسای چرتو پرتو پوشیدم 

 من : اره واال 
 هیال : چاره ای نداریش

 رها : بچه ها من دلش خیلی شور میزنه 
 پالیز : اره

 من : بچه ها من دست دلش به کار نمیره
 آپاما : خورشید باید تحمل کنیش بپوشین که کارمون  ود تر تموم شه بریش

 با هزار بدبختی لباسا رو تنش کردم 
 بعدم ارایش کردم 

 امرو  ارایشگر نیومده بود 
 هیال : من برم بگش حاضر شدیش

 رها : اره بگو 
 هیال ) نهال ( 

 مثل این سه هفته من رفتش که بگش
 منشی نبود رفتش سمت اتاق 

 درو  دم
 شریف : بیا تو 

 درو با  کردم
 تنهایی نشسته بود

 چه عجیب اخه این چند هفته نانی لوانش باهاش بودن 
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 من: سالم ما اماده ایش 
 شریف : بیا تو بشین باهش بریش 

 
 وااا عجبا

 اروم رفتش تو متونه نگاهه خیرش شدم 
 کمی معذبش کرد 

 نشستش روی مبل پا روی پا انداختش 
 کالفه شدم ا  نگاهش 

 رو مو کردم طرفش 
 من: چیزی شده ؟

 شریف :نه 
 با م همین طور  ل  ده بود بهش 

 ا  ناش بلند شد 
 ومو کردم طرفش داشت نزدیک تر میومد ر

 استرس افتاد به نونش 
 اومد نزدیک تر رسید نلوم دستشو گذاشت رو پشت مبل دقیقا ب*غ*ل کتفش

 سرشو اورد نزدیک تر 
 قل*ب*م تند تند می  د 

 یهو .......
 __سی
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 هیال) نهال ( 
 قل*ب*م تند تند میزد 

  یهو شریف دم گوشش  مزمه کرد : چه خوشکل شدی 
 ایی لعنتی چرا کنار نمیرفت خبرشو 

 داشت ترس میوفتاد به نونش 
 دستمو گرفت  مرمه کرد : باالخره گیرت میندا م 

 یعنی چی این حرفش 

😟 
 ترس فجیع افتاد تو دلش 

 یعنی چی گیرت میندا م
 دستشو اروم کشید رو صورتش 

 که یهو تلفن  نگ خورد 
 آخیش خدا پدرشو بیامر ه 

 شریف با حرص ا  روم بلند شد 
 هاااا بیا منو بخور 

 مرتیکه سه نقطه
 رفت سمت تلفن 

 برداشت نواب داد 
 بله  -

.... 
 یهو داد  د : لعنتی چراااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
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😳 
 #پیام_ناشناس

 ناراحت نشو من کمی  یادی رکش
 قبلنا اصال تبادالت رو پاک نمیکردی

 ادتهبعدم لفت میدن بخاطر تبادالت  ی
 ممبر برات مهش نباشه

 رمانتو بنویس
 قلمت خوبه اما به درستی ا ش استفاده نمیکنی

 سعی کن کمی بیشتر رمان بخونی و هیجان رمانت رو بیشتر کنی
 مرسی 

 امیدوارم ناراحت نشده باشی ا  نظرام
 منظوری نداشتش فقط گفتش بگش

 ylcP8159539: /ارسال نواب �� 

 ccl8159539: /بالک ��
@nayecorae 

 __سی  
 هیال ) نهال ( 

 یهو داد  د لعنتی چرااااا 
 ا  ترس داشتش سکته میکردم 

 روانیه هااا 
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 شریف : مگه نگفتش مراقب باشید چرا باید اونجا لو می رفت هااااااااا 
 اااا خخخخ 

 پس سرهنگ اونجا رو پیدا کرد 
 اون رو  به محض اینکه رفتیش خونه 

 به سرهنگ گفتیش 
 کنش سرهنگ اونجا رو پیدا کرد یوهووووووووفکر 

 یهو شبیه میر غضبا  ل  د به من 
 یاااا ابوالفضل 

 یه لحظه فکر کردم فهمیده کار ما بوده
 همین طوری که حرف میزد 

 چشش به من بود 
 قل*ب*م بود تو نورابش ای بابا ول کن دیگه 

 روانیه ها 
 بلند شدم 

 من :چیزه من برم دیگه خودتون بیاید 
 شریف فقط سر تکون داد 

 سریع فلنگو بستش 
 رفتش تو اتاق نفس نفس میزدم 

 تیسا : چرا دیر کردی 
 من : بعدااا توضیت میدم 

 آپاما : چرا نیومد 
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 من: میاد
.... 
__ 

 هیال ) نهال (و
 باالخره بعد نیش ساعت شریف اومد خیلی عصبی بود 

 یه نوری نگامون میکرد اصال حواسش به تیپ مدالمون نبود 
 بعد یک ساعته  طاقت فرسا انا ه داد بربش 

 سریع پریدیش بیرون 
 سوار ماشین شدیش 

 رسیدیش هتل رفتیش تو اتاق 
 من : بچه ها بیاید بگش چی شد 

 همه نشستن 
 قضیه رو اروم اروم با  گو کردم 

 ه میکرد آپاما : پس بگو چرا اینطوری نگا
 رها:همه چیزو باید به  مان بسپریش 

 تیسا : اره 
 من:میترسش خیلی 

 اپاما : ایمیلو چک کردم سرهنگ گفت اونا انبارو پیدا خالی کردن 
 یه در گیریه حسابی هش داشتن 

 پالیز : کاشکی چیزی نشه 
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 یهو گوشیش  نگ خورد 
 فرسام بود 

.... 
  __ 

 هیال ) نهال (
 فرسام بور 

 رو صفحه کشیدم دستمو 
 سالم سوری -

 فرسام : سالم خوبی نهال یه چیزی میخوام بگش 
 اره خوبش بگو  -

 فرسام : امرو  چند نفر سعی داشتن رادوینو به  ور ببرن تورو خدا مراقب باش 
 کیا ؟ چرا ؟  -

 فرسام : ا  حرفای سرهنگ فهمیدم کاره شریفو دار دستشه مثل اینکه 
 انبار توسط سرهنگ خالی میشد اونام میان سراغ ما 

 اینجوری که معلومه همه چیزو فهمیدن  الکردارا  -
 فرسام : اره مواظب باشید به بچه ها هش بگو بای 

 باش فعال  -
 گوشیو قطع کردم 

 قضیه رو برای بچه ها گفتش حسابی نا خوردن 
 رها: وااای خدا بخیر کنه بچه هه پس فردا مسابقس وااای 

 پالیز : بچه ها بریش پسرا رو ببریش اونجا 
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 اپاما : اونجا که لو رفته فقط خودمون بع دردسر میوفتیش 
 پالیز : اونجا رو نمی گش که

 اپاما : پس کجا رو میگی  
 پالیز : اون مسیری که ....

  __ 
 هیال ) نهال ( 

 ن مسیری که میخوایش بریش قطر پالیز : او
 اپاما : خل شدی ما با هواپیما میریش 

 پالیز : چل شدی ا  اینجا تا فرودگاهو با هواپیما نمیریش که 
 تیسا: واسه نی بریش 

 پالیز : شنیدم لوان داشت تو راهرو با موبایل صحبت میکرد 
  رد کنن میگفت تو راه مسابقه قراره چندتا دخترو با ما به صورت قاچاقی

 قطر 
 من: چرا همون موقع نگفتی 

 پالیز: فرصت نشد 
 تیسا : بچه ها خطرناکه که شما چرا انقدر ریسک میکنین 

 پالیز : اونا میخوان ا  یه فرعی دخترا  رو بیارن 
شیش یکش  سیرم رد می سراییش بعد ا  اون م آپاما : اره اگه بریش خوبه ولی چون با پ

 ریسکش  یاده 
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رها : االن بگیش پسرا بیان انقدر ضایع که اگه شریف اینا شکش داشتن به یقیت 
 تبدیل شه 

 اپاما : نگ بزنیش تا االن که چیزی نشد انشالله ا  این به بعد هش نمیشه
 رها گوشیو برداشت 

 رها) یاس (  
  نگیدم به شروین

 شروین:نونش 

 نیشمتو دلش وا شد  ��
 من: سالم آبتین 

 ش یاسی چیزی شده شروین: نون
 من : آبتین میخواستیش یه آدرس بهتون بدیش بیاین اونجا 

 شروین: واسه چی ؟ 
... 
__ 

 رها) یاس ( 
 من : همونجا بهتون  میگیش 

 شروین :ادرس
 من : سرمه ادرس 

 سرمه: خیابون ... ناده ....
 من: اوکی 
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 من: آبتین گوشی دستته 
 شروین : اره بگو 

 ظی کردم قعطیدم ادرسو بهش گفتش خداف
 تیسا: کی میان 

 من: گفت تا یک ساعت دیگه 
 آپاما : حاضر شید دیگه 

 همه شروع کردیش به اماده شدت 
 بعد نیش ساعت اماده اماده بودیش 

 رفتیش سوار ماشین شدیش حرکت کردیش 
 ای خدا با هزار بدبختی رسیدیش تا ه وسط راه خیابونو گش کردیش 

 خخخ کوریش دیگه کور 
 چشمش خورد به ماشین شروین 

  دم کنار 
 آپاما هش  د کنار پارک کرد پیاده شدیش 

 شهریار : سالم
 ماهش همگی سالم کردیش 

 رادوین : خوب قضیه چیه ؟ 
 پالیز شروع کرد به تعریف کردن مانرا 

 فرسام : ای بابا چقدر پیچیده شد 
 سامیار: اوف بریش ، بریش مسیرو ببینیش 
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 حرکت کردیش 
 چهارچشمی اطرافو نگاه می کردیش  همه
.... 
__ 

 رها ) یاس ( 
همه چهار چشییمی اطرافو نگاه می کردیش چشییمش خورد به یه راه درختی دو تا 

 تک بوق  دم رفتش داخل بچه هام اومدن 
 حدود نیش ساعت تو راه بودیش 

 یهو دیدیش ته ناده بستس پره درخت 
 نگه داشتش همه پیاده شدیش

 ی چطور ممکنه چنین راهی بمب بست باشه پالیز : یعنی چ
 این تنها اخرین راهیه که تا فرودگاه هس 

 فرسام : در کمال تعجب بستس 
 اپاما بدون حرفی رفت نلو کمی داخل ننگل رفت نشست 

 دستشو کشید رو خاک 
 یک قدم رفتش حلو 

 ااا که اینطور نای رد پا بود 
 آپما : نای پا تا ست شاید حدود یک رو  گدشته باشه ا  این رد پا 

 سامیار : یعنی انقدر راهو پیاده میان 
 تیسا : ما که نمی دونیش ا  کجا میان اینجا 

 هیال : تنها راعش اینه که این راهو طی کنیش  
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 پالیز : کیا میرن 
 آپاما : من 

 سامیار: منش میرن 
.... 
__ 

 رها ) یاس (
 قط نون مادراتون گش نشید وسایل همراهتون باشه فردا مسابقسف -

 آپاما ) روشا ( 
 آپاما : باش 

 راه افتادیش همه وسایل دست سامی بود 
 هر دوا ده تا درخت یه چیزی تنش وصل میکرد 

 دو ساعت گذشت هوا تاریک شد 
 سامی یه چراغ بزرگ که دستش بورو روشن کرد

 هیچ حرفی بینمون رد بدل نشد 
 که یهو 

 سامی : روشا دلش برات تنگ شده بود 

 ناااان ؟  ��
 یه مقدم ای چیزی دهه

 چیزی نگفتش 
 سامی : روشا ؟ 
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 من : هوم 
 سامی : روشا گفتش دلش برات تنگ شد 

 من : باوش 
 سامی : تو چیزی نمی خوای بگی ؟ 

 من : چی بگش پاشا 
 چیزی نگفت دلخور شد 

.... 
 ___شیش

 آپاما ) روشا (
 خیلی اروم  مزمه کردم: منش 

 مثل اینکه سامی شنید چون بال فاصله سرشو چرخوند سمتش 
 سامی : چی ؟ 

 من: هیچی 
 سامی :نه یه چیز گفتی 

 من: هیچی نگفتش 
 سامی ایستاد دستشو گذاشت دو طرف صورتش

 سامی : روشا تورو خدا بگو 
 خودمش دلش براش تنگ شده بود  دلش یه نوری شد

 سخرم اوه اما غرور م
 سعی کردم غرورمو نادیده بگیرم 

 من : دلش برات تنگ شده بود 
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 بال فاصله ب*غ*لش کرد 
 شکه شدم

خوب انقدر مغرور با ی در میاوردیش یهو اینطوری با احسییاس شییدیش در کش 
 کمی سخت بود 

 سامی : روشا مراقب خودتون باشید
 اینا ادمای خطر ناکی هستن 

 ریش من: باشه ناال بهتر نیس ب
 داره دیر میشه 

 سامی : باشه بریش
..... 
..... 
..... 

  __ 
 اپاما ) روشا (

 حدوده دو ساعته راهیش 
 نیش شبه اوف خسته شدم خوب شد کتونی پام بود کال تیپش اسپرت بود 

 سامی : روشا خسته شدی 
 من : نه هنو

 دوباره بدون حرفی به کارمون ادامه دادیش 
 خورد خونه نبود وایسا بینش اینجا که همون انبارسا  دور چشش به یه خونه 
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 چطور امکان داره 
 من: نرو پاشا نرو این همون انبار لو رفتس چطور ممکنه 

سییامی : اینجاس ...یعنی چی یعنی ا  این راه دخترا رو میارن در صییورتی که 
 اینجا تحت محاصرس

 یهو منو سامی بهش نگاه کردیمو باهش گفتیش 
 راه  یر  مینی 

.... 
  __ 

 اپاما ) روشا( 
 من: اما ریسکش  یاده چطور سرهنگ نفهمید 

 سامی : واقعا چطور نفهمید حاال باید بریش داخل تا بفهمیش 
 وایی نه نه نه 

 من: پاشا  نه من میترسش هنو  اون صحنه تو ذهنمه 
 سامی : بهتره بریش .

 من: اما .... اما من ...
 بریش  سامی: مراقبتش روشا

 ه خود بهش حس اطمینان پیدا کردم خودب
 سامی : روشا من قالب میگیرم تو بپر باال 

 من: باشه 
 پریدم باال

 من : آخ 
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 پام محکش کشیده شده بود به سنگ 
 آیی اخ  -

 سامی : چی شده ؟ چت شده وایسا بیام باال 
 سریع پرید باالی دیوار 

 همون باال نشست شلوارمو داد باال 
شده بود  سانت اونور ترش پاره  سر با  کرده بود یک  وایی اون  خش دفعه قبلی 

 پوست وسطش اویزون 
 سامی با ناباوری تقریبا داد  د : روشا این چیه ؟ 

 من : دفعه قبلی کشیده شده بود به همینجا یادم نبود 
 سامی : چرا اینطوری شد ؟ حاال چیکار کنیش

شو در اورد پای شو به اندا ه بدون حرفی پیراهن سانت دور تا دور کند تنه پام  5ین
 بست

 حاال منو داری داشتش میترکیدم شبیه نیش تنه شده بود پیراهنش 
 سامی هش به خنده افتاد 

 بعد خندیدن پریدیش پایین رفتیش داخل 
 سامی اروم همون در بزرگو با  کرد 

 حالت تهوع بهش دست داد ولی حلوی خودمو گرفتش  
 اوه لعنتی 

 همون صفحه برام تداعی شد دوباره 
 سامی دستامو گرفت 
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 ...  .. 
__ 

 سامی :روشا اروم باش چیزی نیس به خدل 
 میدونستش رنگش حسابی پریده 

 رفتیش داخل خالیه خالی بود 
 با م همون دوتا در

 سامی :کدومو بریش روشا 
 من " سرد خونه سمت راستیه

 رفتیش داخل سرد خونه
 خالی دماشش متعادل بود  

 سامی : اینجا که خبری نیس بهتره بریش 
 یهو .... 

 چشمن خورد به یه تختی که تو دیوار فرو رفته بود 
 من: پاشا 

 سامی: نونش 
 سامی مشکوک نگام کرد گفت : خوب 

 من: درش بیار
 سامی : هن ؟

ش به تیه چپکی نگاش کردم بعدم بدون تونه بهش خودم رفتش نلو دسییتمو گرف
 پایه تخت که روی هوا بود 

 واای لعنتی خیلی سفت بود 
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 سامی اومد کنارم بهش کمک کرد باالخره با هزار بدبختی با ای قیژ 
 تخت اومد پایین یه راه تاریک پیدا شد 

 سامی یه نگاهی بهش کرد گفت : عجب نایی درست کردن
 من : اوهوم بریش 

 سامی : وایسا چراغو روشن کنش 
 شن کرد چراغو رو

 اومدم برم داخل که سامی گرفتتش 
 سامی : کجا میری اینکه پله نداره 

مایین نگاه کردم در کمال تعجب  نردبون  به  نداختش  با تعجب نگاهی بهش ا
 بود 

 اونجا یه  اهاییش میومد 
سامی : روشا ما که راهو فهمیدیش معلومه که هستن پایبن اگه بریش بدتر ا  اینی 

 که هس میشه 
 : آخه ما که مطمئن نیستیش من 

 سامی : ای خدا روشا باشه من میرم
 من : پاشا خودم میخوام برم

 .... 
__ 

 اپاما) روشا ( 
 سامی : پس نمی ذارم بری 
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 من: میخوام برم دهه 
 اومدم برم پایین که با م نذاشت 

 من: سامی ولش کن میخوام برم برم برم 
 سامی:انقدر لجبا ی نوت بزار من برم 

 من: نمی خوام تورو خدا
 سامی : گفتش نمی ذارم 

 دندونامو با غیض سابیدم به هش 
 من :برو 

 سامی :حاال چرا اینطوری میکنی روشا به خاطر خودت میگش 
 من"نموخوام 

 لجبا ی نکن گلش سامی :لوس
 من: اخه حداقل بزار منش بیام 

 بیارنسامی : نمیشه روشا به خدا میترسش بفهمن یه بالیی سرت 
 من:باشه

 سامی: چون دوست دارم میگش
 بعدم بدون حرفی اروم اروم رفت پایین قبل ا  اینکه کامال ا  دیدم دور شه 
 گفت :روشا مواظب خودت باش برو یه نایی که قابل دید نباشه خطرناکه 

 من: پاشا مراقب باش منتظرم 
 سامی؛اگه تا یک ساعت دیگه نیومدم  برو 

 من: نه 
 بری سامی: باید
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 من: نمیخوام 
 سامی : گفتش برو بعدم با اخش اضافه کرد خواهشا 

 بعدم رفت پایین تر به طوری که قاببل دید نبود 
 خوب حاال تصمیش گرفتش یه نستجویی کنش این دور اطراف 

 بعد ا  اینکه مطمئن شدم سامی رفت
 تختو کمی نفت کردم 

 راه افتادم سمت اتاق ب*غ*لی 
 ....اوق ...  پر ا  دست پا بود  ......اونجایی که 

  __ 
 اپاما ) روشا( 

 درشو با  کردم 
 هیچ چیزی اونجا نبود 

 خالیه خالی 
 فقط چندتا چیز تونهمو نلب کر

 اونش 
 سه تا دریچه ی کف اتاق بود اونرو  که با رها اومدم اینو اونجا ندیدم

 حتما به خاطد اینکه روش پره نسد بود  مشخص نشده بود 
 یکی ا  دریچه ها رو انتخاب کردج 

 ا ک هی 
 قفل بود 
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 گیره نا ک سرمو در اوردم گذاشتش توی قفل 
 انقدر چرخوندم که با  شد 

یه نگاه  یه چراغ کوچیک که همراهش بودو در اوردم   باال  اروم دریچه رو بردم 
 کلی به داخل انداختش اینش نردبون بود داخلش 

 کر اینکه شاید بتونه پا ل رو به رومو حل کنه اول نمی خواستش برم اما با ف
 تصمیش به رفتن گرفتش 

 چراغو بستش تنه دستش اروم اروم رفتش پایین 
 ترس افتاده بود تو دلش 

 اما نمی شد وسط راه ول کنش که 
 پس ادامه دادم دیگه داشتش خسته میشدم که پام رسید به  مین 

 چراغو دور اطرافش چرخوندم
 یه لخظه به ذهنش رسید شاید همون تونلی باشه که سامی رفت شبیه تونل بود 

 مسیر چپو برای ادامه راه انتخاب کردم 
هر نی میرفتش نلو تر ا ها بیشتر می شد یهو یه دستی کشیدتش سمت یه حفره 

 داخلی توی دیوار
  __ 
 آپاما ) روشا (  

 شروع کردم به دست پا  دن 
یهو ای سامی کنار گوشش اومد .سامی : روشا اروم باش چرا اومدی اینجا مگه 

 نگفتش خطر داره 



wWw.Roman4u.iR  336 

 

شت یکیش  سه تا دریچه دا من : من که ا  اونجا نیومدم رفتش  اتاق ب*غ*لی  
 اومد اینجا

 سامی :اصال تو نباید میومدی مگه نگفتش خطرناکه خطر.....ناک
 ید راهی باشه که بفهمیش من: خوب چیکار کنش گفتش شاید گفتش شا

 سامی : بهتره بریش من این قسمتو چک کردم 
 من: آخه ... 

 سامی : آخه نداره بریش دیگه 
 دستمو گرفت اروج ا  ب*غ*ل دیوار رد شدیش 

 من : سامی من ا  اونجا اومدم 
 سامی : پس بیا بریش باال 

 اروم اروم اومدیش باال 
 دریچه رو دادیش کنار اومدیش بیرون 

 سامی : بدو روشا بدو 
 سریع دوییدم پشتش 

 ایندفعش ا  دیوار رفتیش باال 
 ولی سامی مراقب بود پام چیزیش نشه 

 دستمو گرفت رفتیش تو ننگل 
 سامی : روشا ساعت چنده ؟

 هنو  چراغ تنه دستش وصل بود 
 رو نشون میداد  3یه نگاه به ساعت انداختش که 
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  3من: ساعت 
 ت درختا بگیر تا نشونه ها رو پیدا کنیش سامی : بدو چراغام سم

 خدارو شکر سریع سریع نشونه ها رو پیدا کردیش 
 افتابش در اومده بود 

 اخرین نشونه ما خبر ا  رسیدنمون میداد 
 اخیش 

 سامی : تو نرا آخیش میگی من کولت کردم 
 یه چپ چپی نگاش کردم گفتش : وظیفت بود 

 سامی : بچه پرو 
 اخه میدونید  یهو وسط راه پام شدید درد گرفت 

 سامی نگاه کرد 
 فهمید خونریزی کرد 

 دوباره پیراهنشو پاره کرد ایندفعه استینشو 
 بعدم کولش کرد 

 سامی : روشا بیا بچه ها اونجان 
 ایندفعه دستشو انداخت  یر پام 

 رفتیش پیش بچه ها 
 هیال رها دوییدن سمتش 

 رها: چی شده پاشا ؟ 
 سامی : یاس چرا نگفتی پاش اونطوری شده بود کلی خون اومده؟ 

 رها: هن ؟ یعنی چی اونطوری ؟ 
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 سامی : خون اومد میگش 
 رها : اها 

 هیال : نییییییییغ ول کنید بیاید امرو  مسابقس 
 تیسا : وااای وااای سوار شید 

 من: پاشا خودت اطالعاتو بفرست واسه سرهنگ 
 سامی : باشه 

 پالیز : بدویین حرکت کنید 
 سریع پریدیش تو ماشین 

 هیال ) نهال ( 
 صبت بود  5حرکت کردیش مثل نت می روندیش ساعت نزدیکای 

 وایی نخوابیده بودم داشتش غش میکردم 
 باالخره رسیدیش 

 تو داخل شهر وایسادیش 
 پریدیش پایین 

 پسر ها هش اومدن کنارمون 
 رادوین : دخترا مراقب خودتون باشید میرید شرکت 

 پالیز با خستگی ادامه داد : اره 
 رادوین : فدات بشش من عزیزم اصال نخوابیدی 

 تیسا : اره باو مردیش بیچاره روشا پاشا شهید شدن که 
 سامی : من خوبش روشا پاهاشش درد میکنه اول برین درمونگاه ببندن پاهاشو 
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 باید شرکت باشیش  8ریع تر بیایش تا رها : اره بریش س
 من: شما پسرا برید 

 فرسام : مراقب باشید دخترا 
 من : باشه برید دیگه خدافظ 

 شهریار : انقدر بی حاله که 
 شروین : اره مام بریش دیگه 

 همه خدافظی کردیش راه افتادیش اول رفتیش درمونگاه پای آپاما رو بخیه کردن 
 سمت شرکت بستن بعدم راه افتادیش 

 دقیقه رسیریش  7/45
شریف لوان نانی دم در بودن همچنین توت فرهنگی خخخ منشی شرکت اون 

 دختره که با ما قبول شد بودن 
 سریع پیاده شدیش 

  درخته برگ مثل رفاقت ♡♡♡ 
 ☆☆که وقتی ا  درخت

 به باز میشه کنده♡♡♡
  میوفته پاش☆☆

.... 
  __ 

 هیال ) نهال ( 
 سالم کردیش 

 شریف : خانما بهتره  ودتر راه بیوفتیش  هواپیمای شخصی منتطره 
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 به به هواپیمای شخصی 
 سوار ماشین شدیش پشتشون حرکت کردیش 

 بعله رسیدیش به یه فرودگاه شخصی توپ 
 همه پیاده شدیش با حیرت  ل  دیش به اونجا 

 شریف راهنماییمون کرد 
 سوار شدیش 

 هرکس یه نا نشست اخیش فرصتی شد برای خوابیدنش 
 گرفتش یه چرت کوچیک  دم 

 ..... 
 با تکونای دستی ا  خواب پریدم 

 من : هوم ؟ 
 تیسا :بلند شو یه چیز بخور ضعف کردی 

 چشامو اروم اروم با  کردم 
 نگاهی به سینی رو به روم کردم پر ا  کره عسل و ..  

 اشتهام وا شد 
 ر کردم خودمو نمع نو

 من : ممنون خورشید 
 تیسا : فدات 

 من : کی میرسیش 
 دقیقه دیگه  20تیسا : یه 
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 من : اوکی 
 شروع کردم به خوردنتا موقعی که برسیش خوردم

 هواپیما وایساد منش پیاده شدم
 شریف دقیقا میلی متریش وایسا باهام هش قدم شد 

 چشمش به فرسام افتاد که با غیض نگام میکرد 
 نگاش میکنن قدم هاشو تندتر کرد اومد کنارم وایساد  تا دید

 اروم دم گوشش  مزمه کرد : این مرتیکه کنار تو چه غلطی میکنه 
 منش اروم گفتش : نمی دونش خودش اومد 

 هیچی نگفت فقط بیشتر بهش چسبید 
 شریف بلند گفت : همه با یه ماشین میریش 

 سوار شدیش اقا ماشین نبود که اتوب*و*س بود بزرگ نا دار مطمئن 
 خخخ 

 شریف شروع کرد به توضیت دادن درباره شهر 
 هیچی حاال واسه ما تور لیدر شد 

 بود  5باالخره رسیدیش  پیاده شدیش ساعت حدودا 
 نانی : دخترا بیاید همرام 

  همه افتادیش دنبالش دره یه سالن نباتی رنگو با  کرد
 رفتیش داخل 

به به عالی بود یه سالن بزرگ که بر خالف ظاهرش حسابی تجلماتی بود نانی 
 :لباساتونو طبقه باالس ارایشگرم میاد اونجا 

 رفتیش باال 
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BkW    عالی بود 
 لباسا که توپ 

 بچه ها سریع تن  دن پوشیدن 
 ارایشگرم نیش ساعت بعد اومد 

 چند نفر بودن حاضرمون کردن 
  8 ساعت شد

 ای مو یک دیوانه کننده بود 
 هنو  بهمون نگفتن بریش پایین 

 یهو در  ده شد 
 اوان + چندتا بادیگار هیکلی 

 اومدن داخل 
 اوان : دخترا بریش 

 بلند شدیش اون دختره هش اومد یه چشمک به لوان  د 
 مرض دختره اویزون 

 پشت سر بادیگار راه افتادیش دور تا دورمونو گرفته بودن 
 لوان ا  پله اصلی گذشت 

 با تعجب همو نگاه میکردیش عجیب بود 
 انگار باید ا  این پله ها میرفتیش 

 لوان در یه اتاقو با  کرد 
 رفتیش داخل اتاق ، اتاق بالکن داشت که پله میخورد میرفت پایین 
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 رها : کجا دارین میبرینمون 
 لوان : یه نای خوب 

 رسیدیش پایین 
 یه ون پایین بود 

 یکی یکی سعی داشتن سوارمون کنن هر چی مقاومت میکردیش فایده نداشت 
 با هزار بدبختی سوارمون کردن 

 ون شروع به حرکت کرد 
 ا  یه راه خاکی داشتیش رد میشدیش  د کنار 

 پیادمون کرد 
 ذکر شه کنار راه خاکی پره درخت بود 

 وااای فکر کنش میخواستن نقششونو عملی کنن 
 توت فرهنگی پیاده شدن تر وایساده بود نانی شریف ویه ماشین نلو

 فهمیدیش کاسه ای  یر نیش کاسس
 یه نگاه به هش کردیش 

سرهنگ تو آخرین ایمیل گفت ماحرا  انگار باید خودمونو نجات میدادیش چون 
 رو فهمید 

 فقط مراقب خودمون باشیش 
 اولین حرکتو اپاما  د 

 *لیش با پاهاش کوبوند تو گردن بادیگار ب*غ
 حواس همه به اپاما نمع شد 

 مام شروع کردیش 
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 یهو یکی ا  بادیگاردا اسلحشو در اورد 
 نشونه گرفت سمت اپاما 

 رها پرید روش اما دیر شده بور 
 نههههههههه

  ار  دم

 تیر خورد 
 نیغ  دم 

 گریه کردم 
 خورده بود به شکمش 

 ��?تیسا پرید سمتش
 تیسا : روشااااا روشاااا 

نیلیوی چشیییمیای اشیییکیی میا  انیو  د بیا صیییورت افیتیاد رو اپیامیا 
 �😔😔😔😭😭�? مین

 نیغ  دیش گریه کردیش 
 با تموم توانمون میزدیمشون 

 عوضیاااااا 
 خداااا 

 تیسا سعی داشت آپاما رو به هوش بیاره 
 بی  حس شدم روحش رفت 

 یا خدا
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 یهو دیدم دستش داره کشیده میشه 
 سرمو برگردوندم شریف بود 

 عوضی عوضی 
 یکی ا  دستامو ا اد کردم کوبوندم تو صورتش 

 با حالت بدی نگام کرد 
 شریف : تک تکشو تالفی میکنش 

 من : ولش کننننن ولش کنن 
 رها پالیزم گرفتن فقط تیسا موند 

 که یهو 
 من : نهههه
 نه نه لعنتی 

 هق هق می کردم 
 نشستش رو  مین چنگ  دم به خاک 

 باشدت  د به سر تیسا بعدم یه گوله خالی کرد تو پاش 
 تیسا هش با صورت افتاد کنار اپاما 

 بچه ها  ار میزدن 
 کشون کشون بردنمون تو ماشین 

  نه میزدیش
 که با ای نیغ پالیز خفه شدیش 
 نانی محکش کوبید تو دهنش 

 پالیز فقط نگاش کرد 
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 با م گریشو ا  سر گرفت 
 رد ایندفعه یه سیلی خو

 گریه میکرد دیگه نفسمون باال نمیومد 
 نانی : خفه شو پالیز 

 با این حرف نانی همه کپ کردیمبا بهت داشتیش نگاش میکردیش 
 نانی: هه اره خانش پلیسا شما لو رفتید 

 کارتون خوب بود ما تا ه فهمیدیش ولی نمی ذاریش قصر در برین 
 دوباره اشک هامون راهشو پیدا کرد

 رسیدیش به همون انبار  رسیدیش اره 

 چطور ممکنه این که لو رفته بود ��
 چطور ممکنه 
 پیادمون کردن 

 بردنمون تو انبار 
 یه دریچه اهنی رو با  کردن 

 یکی یکی فرستادنمون پایین 
 رفتیش  تو یه نای شبیه تونل 

 شریف : راه بیوفتین بدویین سریع تر 
با یاد اپاما صورتش خیس شد .هق پالیز که ب*غ*ل ل*ب*ا*ش پاره بود دوباره 

 هق می کر
 دم  
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 بادیگاردا محکش هلمون دادن رها محکش خورد  مین 
 لوان رفت پشتش موهاشو کشید بلندش کرد 

 رادوی ) نویسنده (  
 رها  ار میزد نیغ میزد .اما لوان بی رحش تر ا  این حرفا بود 

 کشون کشون رها رو میکشید به طوری که پاهای رها  به  مین کشیده میشد 
 هیال :ولش کن اشغال  ولش کن

 با  انو  د تو شکش لوان 
 لوان وحشی شد تفنگشو در اورد 

 گرفت سمت هیال 
 هیال همون طوری وایساد نیغ  د 

 : چیه میخوای بزنی بیا بزن بیا بزن 
... 

  __ 
 هیال ) نهال ( 

 م : بیا بزن داد  د
 لوان : پس چی 

 بعد با پو خنده ادامه داد : همینجا کارتو تموم میکنش
 شریف : لوان بسه بریش 

 لوان : نه 
 شریف:گفتش کاریش نداشته باش

 لوان: هه 
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 بعدم غالف تفنگو ا اد کرد 
 یه نگاه به رها پالیز انداختش 

 گریه میکردن  ار میزدن 
 م نگام می کردن حسابی نگاشون کرد

 انگار همه چی بوی رفتن میداد 
 نلوی چشام تار شد 

 یاد فرسام افتادم احساس می کردم دلش براش خیلی تنگ شده نلو چشام 
 با ای گلوله به خودم اومدم 

 درد شدیدی رو تو قل*ب*م حس کردم 
 دستمو گداشتش روش خونی بود 

😔 
 یه لبخند تلخ  دم به حسرت تمام لحظاتی که ا  دست دادم 

 شریف داد  د : لعنتی چیکار کردی 
 رها پالیز میخواستن بیان سمتش 

 اما محکش گرفته بودنشون 
یه دستمو تکیه دادم به دیوار سر خوردم اخرین نگاهو به بچه ها انداختش نلوی 

 چشام سیاه شد 
 رها )یاس ( 

 نامردا نامردا گرفتن خواهرامو نلوی چشامام کشتن 
 پالیز نگام کرد اشک ریخت 
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 سرمو انداختش پایین یه لحظه وایسادم اخرین نگاهو به هیالم انداختش 
 محکش ناخونامو تو دستام فرو کردم 

 پالیز فقط اشک میریخت 
 باالخره اون تونل وحشت تموم شد 
 تو یه نای پر دار درخت در اومدیش 

 سوار ماشین شدیش 
 راننده ای نداشت لوان داشت میروند 

 بیابون بود واسه خودش  رسیدیش به یه نای خاکی
 شبیه مر  بود 

 لوان نگه داشت
 پیادمون کردن لوان به اون دختره گفت : سلی دستاشونو ببند 

 با تعجب نگاش کردم فقط پو خند  د بهش 
 دستامونو بستن یه ماشین اومد دنبالمدن 

 انداختنمون داخل ماشین 
 راننده برگشت با چهره ی فرسام موانهه شدم 

 ر چهره داده بود وااای تغیی
 ولی ا  خط ب*غ*ل گردنش فهمیدم 

 با حرفش مطمئن شدم 
 فرسام : رها پالیز هیال کو بچه ها کجان ؟

شک ریخت  شوند ا شو پو صورت شام لونه کرد پالیز  شک تو چ سام ا با حرف فر
 فرسام با ترس نگرانی نگامون کرد گفت : با شمام؟
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 یهو ای گلوله اومد شهریار پرید تو ماشین داد  د : بررررو برررو 
 فرسام گا  داد رفت تو یه فرعی اونام پشت سرمون 

 ماشین ا  فرعی بیرون رفت ماشینای پلیس راهو بستن 
 و شریف اینا گیر افتادن 

 فرسامو بچه ها پیاده شدن 
 ما هش پیاده شدیش 

  دم من که بال فاصله رو  مین نشستش  ار
 پسرام اومدن 

 سرهنگ : رها چی شده ؟ رها پالیز؟ 
 من: سرهنگ دوستام خواهرام پر پر شدن کشتنشون 

 با هق هق اضافه کردم 
 ��?آپاما تیسا رو تو ناده خاکی نزدیک ویال هیال رو تو تونل

 پسرا هش نشستن رو  مین 
 فرسام سامی شهریار 

 ا  چشاشون گوله گوله اشک میومد 
 ین چشاشون خون بود شروین رادو

  نه  دم گریه کردم 
 داد  دم 

 فریاد  دم 
 انقدر این کارو رو کردم که 
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 ا  حال رفتش ....
 پالیز 

 رها ا  هوش رفت 
 شروین دوید سمتش ب*غ*لش کرد 

 بردتش به امبوالنسی که اون اطراف بود 
 سرهنگ سریع دستور داد برن دنبال بچه ها

 سرهنگ : پالیز بلند شو برو راهو بهشون نشون بده دخترم بدو تا دیر نشده 
 حالش بد بود اما انیام مهش تر بودن 

 رادوین که متونه حال بدم شد گفت سرهنگ منش میتونش برم 
 سرهنگ : اره برو 

 رادوین سریع اومد پیشش کمکش کرد که بشینش تو ماشین
 ا ماشین انتطامی حرکت کردیش با دو تا آمبوالنس دو ت

 اول رفتیش تو تونل 
 هیال غرق خون افتاده بود 

 با دیدن این صحنه هیچی نفهمیدم فقط نیغ  دم 
 رادوین ب*غ*لش کرد سعی داشت ارومش کنه

 اما ... اما نمی تونستش
 ب*غ*لش کرد بردتش تو ماشین با همون حال  ارم راه همون خاکیو نشونش دادم 

 اون دوتا بدتر 
 تیسا آپاما ا  حال رفتش  با دیدن
 رادوین 
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تیسییا اپاما رو بردن منش سییریع پالیزو گذاشییتش تو ماشییین حرکت کردم سییمت 
 بیمارستانی که بچه ها بودن با دیدن اون صحنه ها داغون شدیش داغون 

 پالیز بردن بستری کردن
 هیال اپاما تیسا رو بردن اتاق عمل 
 همه داغون رو  مین نشسته بودن 

 ا اومد بیرون دکتر تیس
 همه پریدیش سمتش

 شهریار : دکتر چی شد 
 دکتر : ایشون حالشون خوبه به  ودی بخش میارنشون 

 بعدم رفت 
 اخیش اولین خبر خوش 

 فرسام 
 خدایا 

 حالش بد بود خیلی تا ه میخواستش حرف دلمو بگش بهش
 دکتر اپاما اومد بیرون 

 دکتر : تیرو در اوردیش اما حالشون  یاد مساعد نیس 
 سامی :اخه ... 

شه با یه کلیه باید  ندگیشو  سرم به یه کلیه نیا  داریش اگه پیدا ن دکتر :انا ه بده پ
 ادامه بده 

 سامی نشست رو  مین سرشو گرفت 
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 تنها دکتری که نیومده بود دکتره هیالی من بود 
 اپاما رو بردنسی یو

 بخش  تیسا هش 
 اما هیال هشت ساعته تو اتاق عمله 

  جووونم خدا خدایااااا》
 برگردونش کل تنش مال تو 

 �😓😓😓😓😓�?یا اون مال من یا منش مال تو
《 

سانت    سه  باالخره دکترش اومد بیرون باگفتن : ما تموم تالشمونو کردیش گلوله 
 با قل*ب*ش فاصله داشت موندن نموندنش با خداس 

 ما رو شکه گداشت رفت بعد نیش ساعت اوردنش هیال مو اوردنش  
 اما چه اوردنی بردنش تو اییو ممنوع مالقات بود

.... 

.... 

.... 
..... 

رو  گذشت اپاما تیسا به هوش اومدن حاال همه چشش انتظار هیالن  ریشام  5
 در اومد  یر چشام گور حالش افتضاح لباسام چروک پاره

 چند رو  گوش میدادمو  اهنگی رو که این
 با گیتار  یر بارون تو حیاط بیمارستان  دم 

 من 
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 می
 خواستش بهترین دنیا رو واسه تو بسا م  

 من نوونی پای چشات رفت ولی با م
.... 

 تصویر هیال اومد نلوی چشمام اشک نلوی چشمامو تار کرد 
 با بغض ادامه دادم 

 تو 
 فقط اومدی تو دلش امید دادیو رفتی 

 تووووو 
 گفتی محدودت کردم گفتی ا ادیو رفتی 

 اون دل تو نای دیگه بود 
 اون دل تو نای دیگه بود 

 )بارون سریع تر بارید (
 دارم ا  یاد تو میرم 

 کش کش کش کش 
 داره بارونش میباره 

 نش نش نش نش 
 ا ت یادگاری مونده 

 گریه غصه سر درد 
 ولی با م روست دارم اگه میشه بر گرد 
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 راه گلمو بست همه دروم نمع شده بودن  بغض
 همون موقع رادوین دوون دوون اومد سمتش 

رادوین با خوشحالی گفت : فرسام بلند شو هیال به هوش اومد .گیتار به  دست 
 بدو بدو رفتش اییو 

 پشت پنجره وایسادم اروم سر شو سمت شیشه کرد 
 انگشتشو برام تکون داد 

 کف دستمو گداشتش رو شیشه 
 روم نوشتش ا

 دوست دارم بانوی من
..... 
__ 

 راوی ) نویسنده ( 
  وج داستان بود  5امرو  عروسیه 

 دخترایی که با لجبا ی یکدندگی هاشون دل پسرای قصه ما رو بردن 
 آپاما 

 با تموم بدبختیا باالخره بهش رسیدیش 
 با خوب شدن هیال مرخص شدنش 

 دوباره خوشی به نمعمون برگشت
 پسرا فرداش ما رو به رستوران دعوت کردن 

 نلوی همه ا  ما خواستگاری کردن 
 مام بعد چند رو  نا  کردن باالخره نوابشونو دادیش 
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 امرو  رو  عروسیمونه 
  یره دست ارایشگریش  6ا  صبت تا حاال که ساعت 

 مردیش 
 باالخره کاراش تموم شد 

 همه به هش نگاه کردیش 
 عالی پرفکت 

 هش گفتیش : چه خوشکل شدین همه با 
 بعدشش  دیش  یر خنده 

 نوون عروسیمونه 
 دامادا اومد دنبالمون یکی یکی رفتیش نلو 

 دره کرایه کرده بودن5یه ماشین 
 همه باهش باشیش 
 خیلی با حال بود

 باالخره سامی هش اومد 
 رفتش نلو دست گلو ا ش گرفتش 

 دستمو گرفت چرخوندم 
  فیلمبردار : عالی عالی

 رفتیش تو ماشین حرکت کردیش سمت تاالر 
 رسیدیش همه دونه دونه پیاده شدیش 

 همه نیغ دستتتتتت سوتتتتت 
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 چه نور 
 اسپند دور سرمون میچرخوندن 

 دی نی اهنگو گذاشته بود بچه ها پریده بودن وسط میر*ق*صیدن 
 وفتیش نشستیش بعد کمی استراحت خوش امد گویی 

 به مهمونا رفتیش ر*ق*صیدیش 
  مان  ود گذشت 

 موقع شام رسید 
 خخخ به قول رها عکاس چقدر قر قمیش میداد 

 شامش خوردیش یه اهنگ الیت  دن 
 فقط برای عروس دامادا 

 رفتیش وسط اروم اروم میر*ق*صیدیش 
 من : سامی عجب قصه ای بود  ندگی ما 

 که بهت رسیدم سامی : اره عزیزم پاداش این قصه تو بودی 
 با چشمایی که عشق توش موج میزد  نگاهش کردم 

 هیال 
 فرسام: هیال هیال نمی دونی چقدر دیوونه کننده ای 

 من : تو بیشتر
 رها 

 شروین : رهام خانش دیدی اول اخرش مال تو شدم 
 من :شروین خیلی پروییا من مال تو شدم

 شروین :واسه سرمش  یادی خانمی 
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 تیسا 
 من : شهریار مرده  ندگی من تا اخر به پات می مونش 

 شهریار : عشق من عاشقتش  
 پالیز 

 رادوین : دوست دارم خانمی  

 ️☹من : فقط دوسش داری
 رادوین : نچ 

 من: پس چی  
 رادوین: عاشقانه هامو به پات میریزم خانمش 

 اروم دم گوشش  مزمه کردم: عاشقانه هات  پیشکش خودت مهمی
 رادوین : دیوونه 

 رادوی ) نویسنده (
 رمان عشق کیلویی چنده ؟

  وج به پایان رسید  5فرد شروع شد با  10رمانی که با 
 - وج باالخره بهش رسیدن  5این 

 امید وارم ا  این رمان لذت بره باشید 
هر تشیابه اسیمی شیخصیی مکانی یا ...... تصیادفی بوده هیچ تبلیغی در کار 

 نبوده
 ای بعدیش همراهیش کنید دوستان با رمان ه

 ��هرپایان شروعی دوباره به همراه دارد ��
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 (Fana  Rورونک )Đôķnhنویسنده : 

 بابت نوشتن این رمان زیبا رهابا تشکر از 


