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

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

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

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

 Roman4u@:  تلگرام کانال

 پاره شیآت یدخترانام رمان : 

 سحر.پنویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
 @Roman4uکانال تلگرام : 

 این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ استتمامی حقوق 
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یو  وب سایت رمان فور

 



 

 پاره شیآت یدخترا

 یباسمه تعال
 

 استاد:لفت رایت خوبه محکمتر بزن.یاال سلینا
 یه لحظه برگشتم همزمان مشتمم زدم 

 مهشید افتاد زمین 
 استاد:عالی بود.برای امروز بسه برید سرد کنین فقط سلینا تو زیاد سرد نکن 

 دسته مهشید گرفتم بلندش کردم 
 من:خوبی؟؟ببخشید اگه محکم زدم

 بریم سرد کنیم مهشید:نه بابا خسته نباشی رفیق 
مهشییید یکی دوکمربند تو کیب بوکا از من بیشییتر بود من کمربندم سییبز بود 

 مال اون قهوه ای کالس تموم شد سریع لباسامو عوض کردم 
 من:خسته نباشید بروبچ

 استاد:سلینا
 من:جانم استاد 

 استاد:االن میری بدنسازی؟
 من:اول میرم پیش نگین باهم میایم 

 یاین راستی چرا ریحانه امروز نیومد؟؟استاد:اوکی سریع ب
 من:خواب مونده پی ام داد که بدنسازی رومیاد 
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ستم  سلیناپناهی پور ه سالمه و کیب بوکا 20بزارید خودمو معرفی کنم من 
 کارم. بچه ای بسیار شیطون و باحال هستم خوشگلو خولدنی بله په چی .

سرعتی سکیت  شت ا سکتبال نگین دا ست میکر رفتم پایین تو زمین ب د براش د
 تکون دادم اومد سمتم

 نگین:جونم 
 من:اگه کالست تموم شد بریم بدنسازی 

 نگین:اره االن اسکیتامو در میارم
نگین اسییکیت باز حرفه ایه چند سییال من  من تو رشییتش کار میکنه.با نگین 

 رفتیم بدنسازی.
 من:پا کات کردین باهم 

 نگین:اره دیگه زیاد فوضول شده بود 
 دستکش مخصوصمو دستم میکردم که یکی زد به کمرم داشتم 

 ریحانه:سالم عخشای من چطورین ؟
 من:سیالم خوابالوی من ،خوفم توخوفی؟

 ریحانه:آله 
 نگین:سیالم 

 ریحانه:خوفی؟
 نگین:عالی

 من:سریع لباستو عوض کن کالس که نرسیدی حداق  امروز حرکاتتو بزن
 ریحانه:اوکی ویت هانی
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دوستای قدیمی منن تقریبا میشه گفت پنج سال باهم دوستیم ریحانه و نگین از 
از ترم زبان تا االن کال بچه های اکیپمونو تو کالس زبان اشیینا شییدم االن هم 

 شدیم رفیق فابریب همشون هم سن منن رفتیم پیش استاد.
 استاد:سالم گوساله 

 ریحانه:سیالم استاد جونم 
ستاد:بیا این تمرینای امروزتون،برید بز  نید ریحانه دفعه دیگه خواب موندن روا

 دورش خط قرمز میکشی افتاد؟
 ریحانه:ای به چشم اوستا جونم

 حرکتمو میزدم همونجوری هم با ریحانه  و نگین محرفیدم 
 ریحانه:میگم جوابای کنکوری هنوز نزدن

 نگین:نه ولی دیگه  باید تا دوسه روز دیگه بزنن 
 بیافتیم  ریحانه:خدا کنه هممون تویه دانشگاه

 من:در این مورد زیاد نباید امیدوار باشیم 
 ریحانه:بیاین بعد باشگاه بریم پارک .

 منو نگین:اوکی
حرکاتو که زدیم از اسییتاد خداحافظی کردیم سییریع لباسییامونو عوض کردیم 
وسییوار ماشییین ریحانه شییدیم اخه امروز ماشییین نیوردم برای همین منو نگین 

 پیاده اومدیم  
زده بودم یه مانتو جلوباز  کتونی و شال مشکی ارایشمم خط چشم  تیپی که من

 بودو رژ.
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ارایش انچنان نمیکنم اصال برای چی بکنم دارم میریم ورزش کنم فشن شو که 
 نمی خوام برم. واال!!!

 تو راه خونه ریحانه بودیم .که گوشیم زنگید مبی  بود.
 من:جانم مبی 

 دادم برس مبینا:الو سالم سلی جونم ترو خدا به
 من:چیشده  

 مبینا:از وقتی بیدار شدم یلدا پدرمو دراورده.
 من:اخی چیکالت کلده عسیسم 

 مبینا:هی غر میزنه میگه چرا اون گوشی المصبتو جواب نمیدی؟
من:وقتی باشییگاه ام گوشیییمو میدم پ یرش باخودم  نمیبرم حاال گوشیییرو بده 

 بهش
 ریحانه:کیه؟

 من:یلدا 
 نگین:بزارو بلندگو

 یلدا:الو
 ماسه تا باهم:سالمم 

 یلدا:علیب سالم معلوم هست کدوم جهنمی هستین شماها؟؟
 ریحانه:پیش منن 

 یلدا:کجایین؟
 نگین:داریم میریم خونه ریحانه.
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سه  هم  صبا و نرگا و  نفی ضافی ریحانه دور بزن بیاین پاتوق به  یلدا:غلطای ا
 زنگیدم گمشید بیاین زود  

 قطع کرد 
 نگین:وا

 له به خدا خله من:خ
 ریحانه:خله نامبر وان 

 )بچه های اکیپ ما عبارتند:خودم،نگین،ریحانه،نرگا،صبا،نفیسه،
 مبینا،یلدا(

 ریحانه مسیر رو دور زد رفت سمت پاتوق.
 نگین:به نظرتون چیکارمون داره؟؟

 ریحانه:یا میخواد درمورد رل جدیدش بحرفه یا واقعا خبریه
 ای بابا 

شدیما ی ساعته اومدیم پاتوق این دومین چایی بودکه میخوردم و چه گرفتاری  ه 
 نه مبینا حرف میزنه ونه یلدا یه دفعه صبا گفت

 صبا:یلدا یه ساعت معدمونو پر چایی کردیم بنال بینم چه خبره؟
 نگین:اه اه حالم بهم خورد اینقدر این زهرماری رو خوردم مینالی یانه؟؟ 

 یلدا:خفه شید
ه کشییوندی اینجا که یچیزی  بگی خوب بگو دیگه من:یلدا مارو از باشییگا

 هممون خسته  ایم منم به شخصه بدنمم کوفته اس هم اعصاب ندارم 
 مبینا:بابا یلدا بگو بیچاره ها رو کالفه کردی
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 یلدا:به جهنم
 نرگا:اه اه

 یلدا:زهرمار
 نفییسه:زهرمارو کوفت میگی یانه؟

 ریحانه: سلیناو نگین جمع کنین بریم سرکاریه 
 یلدا:بیخود بتمرگید سرجاتون بینم 

 نرگا:یلدا وجدانا سرکار گ اشتی مارو؟
 یلدا:نخیرم 

 صبا: اگه نه بگو دیگه
 یلدا:خب حاال که اصرار میکنید

 چنان چشم غره وحشتاکی رفتم براش که فب کنم خودشو خیا کرد.
 یلدا:اه نکن دیگه االن میگم

 القه کرده یلدا: خبر اول اینکه مهران به مبینا ابراز ع
 همه باهم من  بچه فامی  دوور رو به مبینا:چیشده؟؟؟

که  نا بود فامیالی مبی یه 4)مهران یکی از  ناهم  سیییال ازش بزرر تر بود. مبی
 جورایی ازش خوشش میومد(

 
یلدا:خبر دوم اینکه دوست داداشم بودکه مهندسی خونده عکا نفیسه رو دیده  

صرار داره  سه رو بدم بهش میخواد  با ازش خوشش اومده خیلی  ا سی شماره نف
 نفیسه دوست شه 

 همه باهم :هان؟؟؟؟
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سام   سرش آر صبارو برای پ شش اومده  صبا خو سوم اینکه خالم از  یلدا:خبر 
 خواستگاری کرده 

 همه باهم:چی؟؟؟؟
 یلدا:خبر چهارم اینکه،دستشو اورد باال 

 نیمو از ایران بریم من دیشب با امیر عشقم نامزد شدم.قرار خیلی زود ازدواج ک
 دیگه واقعا هممون مونده بودیم  چطور ممکنه

 مبینا:یلدا بیچاره ها خشکشون زده این چجور دادن خبره اخه 
 یلدا:به درک خودشون هی میگفتن بگو بگو

 صبا:گفتی خالت منو برای آرسام خواستگاری کرده؟؟؟
نازم تو این مدتی که میومدی خونه  له سیییا نازم خا نا له  لدا:آ ما اینقدر ازت ی

خوشییش اومده که نگو ارسییامم که وقتی شیینید مامانت این حرفو  زده خیلی 
 خوشحال شد 

 صبا:مبینا 
 مبینا:جانم

 صبا:یه اب قند برام بیار تو شوکم
 نفیسه :تو که شمارمو به دوست داداشت ندادی؟؟

یلدا:نه هنوز ولی خریت نکنیا جواب نه بدی پسییر به این خوبی و باکماالت 
 وضعشم عالی 

 نرگا:االن تو نامزد داری؟
 یلدا:بله دیگه رفتم خونه بخت.
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 ریحانه:پا تحصیالتت،چی؟؟
یلدا:تحصیالت کیلو چنده هانی شوهر مهم تره چون امیر کارش استرالیا ست  
شو  شینا قرار نامزدی خود بعد,ازدواج که رفتیم اونجا، ادامه میدم.مبیناهم مامان

 بیان بریم استرالیا. مهرانو زودتر  بگیرن باما
 من:وای یعنی تو و مبی میرید؟؟

 مبی:اوهوم دیگه نیستیم پیشتون ولی بهتون سرمیزنیم
 نرگا:چه بد 

 نفیسه:بچه ها منم باید یه چیزی بگم 
 نگین:تودیگه چته؟

 نفییه:ماهم داریم از ایران میریم 
 ریحانه:چی؟

 با بابام بریم   نفیسه: کار بابام انتقال داده شدکانادا ماهم مجبوریم
 یلدا:ا،دوست داداشم کانادا کار میکنه 

 نرگا:وای تو هم بری که دیگه واویالست 
 صباعصبی:اه اه بسه دیگه داره گریم میگره 

 بلند شد رفت تو حیاط.
شه از اون مکان  صبی می شه هروقت اینجوری بغض یا زیاد از حد ع کال عادت

 خارج میشه.
برای ازدواج بچه هاخوشییحال بودم از طرفه دیگه  تو فکر رفته بودم  از یه طرفی

واقعا ناراحت بودم که از این به بعدکم میبینمشون مخصوصا که نفیسه هم داره 
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سرعت باد  شتیم به  شگاهم  تمام امیدی که برای باهم بودن دا میره.درمورد دان
 ازبین رفت. بلند شدم رفتم تو تراس تحم  اینهمه فشار برام واقعا سخت بود.

صدای ه شیدم اجازه کمی ارامش به مغزم دادم.که  وا خنب بود نفا عمیقی ک
 باز شدن در اومد و بعدشم نگین 

 نگین:حاال چی میشه  اجی ؟
من:نمیدونم دیگه واقعا نمیدونم سه تا از بچه ها که دارن از اینجا میرن صبا که  

شگاه نی و  شتش فرق میکنه باما و به احتمال زیاد باما تو یه دان سامم در وس ار
داره با وضییعیت خواسییتگاری دلیلی نداره که صییبا جواب منفی بده.درنتیجه 
نه و  حا یپ میرن بیرون فقط من میمونمو تو ری ها دارن از اک چه  تا از ب هار  چ

 نرگا والسالم 
 نگین:خیلی بده که اینطوری 

 من:دیگه مغزم کار نمیکنه 
 نرده تراس زدنرگا وریحانه هم اومدن تو.ریحانه دستشو عصبی به 

شه این اینکه  شاد بودن چرا اخرش باید ب سال باهم بودن باهم  ریحانه:اینهمه 
 ازهم جدا شیم؟؟

 نرگا:درسته جدا میشیم ولی دوستیمون تموم نمیشه هرگز 
شه معلوم نی تو  شه ولی اینم بدونید این اخرش نی تازه اول نگین:معلومه که نمی

 ر بزاریم اینده قرار چه اتفاق هایی باید پشت س
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درسته هیشکی از اینده خبر نداره هیچوقت فکرشم نمیکرد یه دفعه  این همه -
اتفاق برامون بیافته.این یه جور نشونا که داره بهمون هشدار میده<داره شروع 

 میشه اماده باشید>
نگین:به نظرم زمان شییروع بازی موقع ورود ما به دانشییگاسیییت فب کنم یه 

امتحانی که نشییون میده چن مرده حالجی برای  امتحان در پیش داریم همون
 خودت، برای زندگیت برای همچی

 من:اره باید برای پاس کردن این امتحان اماده شیم 
 نگین:امتحان منتظر باش که ما به زودی زود میایم سراغت 

 من:به زودی
وقتی از تراس به سیالن برگشیتیم مبینا داشیت گریه میکرد یلدا هم عصیبی بود 

به پنجره همیشییه سییعی میکرد با نگاه کردن به یه چیزی  یکم نفیسییه  هم رو
 حواسشو پرت کنه صبا هم سرشو تو دستاش گرفته بود.

 ریحانه:بچه ها
 توجه شون به ریحانه جلب شد

ریحان:بیاید امشبو که اخرین شبه باهم بودن رو بهترین شب بسازم شاید دیگه 
 وقت نشه.

ینکه اونا قب  ما ماجرا رو میدونسییتن برای اون شییب به مامانا زنز زدیم من  ا
 همین مشکلی نداشتن که ما شبو بمونیم.

بازی  خ   ما  قدی یاد  به  غ ا خوردیم فیلم دیدیم  بازی کردیم  ک  شیییب رو 
 دراوردیم وکلی چیزای دیگه.
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صییبر روز بعد وقتی داشییتیم خداحفظی میکردیم بغ ییمون گرفته بود سییخته 
نه منو بکنیم اتفاقی بود که پیش اومده.ریحا خیلی سخته ولی چیکار میتونستیم

 نگینو رسوندبا نرگا رفت .
فردا صییبر اون روز  همگی پاتوق پای لبتاب بودیم اسییترس تمام وحودمونو 
گرفته بود.دیشیییب تو گروه چهارنفری که زده بودیم ریحانه گفت فردا جوابای 

 از خوشحالیکنکور رو میزن.یکی یکی کدامونو وارد کردیم وقتی جواب اومد 
 یه جیغ بلند کشیدم.

سطر باال   شگاه معروف و  شدیم یه دان شگاه قبول  شمال دان درسته هممون تو 
 میشه گفت من  دانشگاهای تهران

 نرگا:هورا
 ریحانه:حاال قرش بده

 
 نگین:حاال چی میشه؟

 من:پیش به سوی شمال!!!
ش شگاه تو تهران قبول  صبا تو یه دان ین د جالب اهمونطور که حدس زده بودیم 

 بود دانشگاهی بود که ارسام توش درس هم میداد 
 توی اون سایت نوشته بود

 <برای رزرو اتاق خوابگاه به این ادرس مراجعه کنید>
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به بابا زنگیدم و هماهنز کردم اونم گف  بعد جلسییش  با بابای ریحانه میره  
سته بودم ت شتم اینقدر خ سبگیره .تا بعد ظهر اونجا بودم وقتی برگ رم به بالش ا 

 رسید خوابیدم
 جمعه قرار بود بریم سمت شمال،تو اون هفته کلی اتفاق افتاد.

مبیناو صییبا نامزد کردند سییه شیینبه هم عروسییی  یلدا بود وجدانا وقتی امیر رو 
شماش  شق به یلدارو تو چ شد ع دیدم جا خوردم واقعا تغییر کرده بود کامال می

دوست شد باهم درمورد کانادا رفتنشون  دید.دوست داداش یلدا ناصر با نفیسه
 هماهنز کردن کال خیلی شب خوبی بود حسابی ترکوندیم 

شه  سه تو فرود گاه بدرقه کردیم. تنها چیزی که می سه و یلدا و نفی شنبه  نفی پنج 
 گفت دعای خیر دوسته ایشالله تو زندگیشون خوشبخت و خوشحال باشن.

کارای  مارفتیم سییراک  نا  عد از رفتن او یه سییری ب بال  ید و دن سییفرمون خر
 مدارک.زمانیکه برگشتم با کمب مامان شروع کردم به اماده کردن وسای .

 مامان:ببین اینم گ اشتم اون لباستم بده بزارم.
 من:بیا

 مامان:من برم سراک شام
 من:باشه دستت درد نکنه

 داشتم فلش ،لبتاب و گوشیمو خالی میکردم
 کارای دانشگاه جا ی خالی میخواستمخیلی چیزارو ح ف کردم چون برای 

ماین  گه دار نداشیییت ن کامپیوتر دارم پا لزومی  مه چیزرو تو  گه کپی ه دی
 کامپیوتر ما انبار فایالی من بابا و مامانه

 رو جدا کردم که بابا اومد تو cdچن تا 
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 بابا:چطور پیش میره  چه میکنی تو؟؟
 من:هیچی اینارو خالی می کنم 

 ی که خواستی حواست باشه گم نکنی بابا:بیا اینم چیزای
 من:ملسی کارت هم توشون هست؟

 بابا:اره همچی هست ولی تو بازم چب کن چه قدر کار داری؟؟
من:دیگه تموم شده اس داره فقط میمونه وسیله های تو کولم وبه بچه ها هم یه 

 زنز بزنم اگه چیزی نمونده وسایالرو بزارم تو ماشین برم پاتوق
 میکنی  االن بیا بریم شام بخوریم بابا:خوب کاری

 من:بلیم  
 اخ جون کتلت من عاشق کتلت های مامانمم

 من:حمله
 با ولع خوردم همشو و یه نوشابه هم روش دستممو گ اشتم رو شیکمم 

 من:اخیش سیر شدم
 بابا:مطمئنی؟؟

 من:اوهوم
 مامان:نوش جونت پاشو مادر برو کارتو درست کن دیگه داره دیر میشه.

رفتم وسای  کولمم گ اشتم.لباسای فردامم اماده کردم گ اشتم تو کیفم سریع 
 یه زنز به برو بچ زدم همچی اماده بود ظهر ماشین و بنزین زده بودم.

شین با مامی و  شتم ما سایلو گ ا شیدم بدون هیچ بزک دوزک و سریع لباس پو
 مددی جون هم خداحافظی کردم.ماشین و روشن کردم رفتم پاتوق وقتی رسید



 17 پاره شیآت یدخترا

همه اومده بودن وسیییایلو بردم تو.لباسیییام راحتی بود،بعد از چب کردن همه 
 چیزخوابیدیم.

 صبر7:45شهریور_ساعت 30
 نگین:بچه ها حاضرید بریم 

 ریحانه:اره
 داشتم زیپ کولمو میبستم که گوشیم لرزید.کوله رو دادم نگین 

 من:االن میام 
 >baba<برقرار تماس تصویری

 تماسو برقرار کردم
 بابا:سالم خوبی بابایی 

 من:سالم ددی جون خوبم کاری داشتی
 بابا:مرسی خوبم دارید حرکت میکنید؟؟

 من:اره وسای  و گ اشتیم تو ماشین 
سم جواب  شرکتم نمیر ستی زنز به زن به خط بابای نگین من  بابا:چیزی خوا

 بدم باشه؟؟
 من:باشه نگران نباشید

 ودتر میرسید بابا:از مسیری که بهتون  گفتم برید  ز
 چشم َد َدی -

 بابا:برید به سالمت موفق باشید مواظب خودت باش
 چشم عخشم یه ب*و*سم فرستادم -

 بابا:بای بای 
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 بابای-
 سریع قطع کردم 

 نرگا:سلیناکجایی بیا میخوام درو قف  کنم
 من:اومدم

 کیفمو برداشتم همچی اماده بود 
 من:سریع قف  کن بریم.

شت فرمو شستم پ سوت ن شکی مال ریحانه هم سه  ستی م شا شین من یه  ن.ما
سفیده.تو راه بودیم داشتیم .نگین هم یه اهنز باحال گ اشته بود که به شخصه 

 قر تو کمرم خشکید.
یه ساعت  بعد جلوی پمپ بنزین نگه داشتیم یه فروشگاه بزرر هم بود بچه ها 

ه بنزین ره دیگرفتن که بسییتنی بخرن هوا اتیش بود  تا اونموقع من وریحانه یه  
زدیم وقتی بچه هااومدن نگین گوشیییشییو در اورد چن تا سییلفی گرفت کال 

 عادتمون بود.
 ریحانه:سریع سوار شید  

دوباره حرکت کردیم نگین درباره مزاحمت های اخیر دوسییت پسییرقبلیش که 
 کات کرده بود باهام حرف میزد انگار خیلی زنز میزنه و اینا...

 االنم زنز زده نگین:مرتیکه شاسکول اه 
 من:خب بالکش کن 

 نگین:راست میگی االن میکنمش 
 من:بکنش آفلین



 19 پاره شیآت یدخترا

 نگین:ببند منحرف 
 شمال -دوساعت بعد  

 جلو در خوابگاه بودیم .خوابگاه دختران)؟(
 نگین:میگم همچی بدک نیستا

 من:بهتر از هیچیه 
 بامدارکمون رفتیم تو نرگا و نگین رفتن کلید بگیرن

نه:میگم یکی  حا نه داره میره مسیییافرت ری جا زندگی میک تای من این از دوسیی
 حاالحاال نمیاد موافقی بریم اونجا یه جوریه اینجا 

 من:نمیدونم ببینیم چی میشه 
 نگین: یعنی تف به شانسمون 

 من:چیشده؟؟
 نرگا:اتاقاشون پره 

 ریحانه :وا یعنی چی؟
سئولی که بابا ها ازش اتاق گرفتن خبر شته نگین:من  اینکه  اون م اتاقی که  ندا

 بهشون داده قبال گرفته شده.
 نرگا:حاال چیکار کنیم؟؟

 ریحانه به من نگاه کرد تنها راهمون همون خونه دوست ریحانست 
 ریحانه:بزنگم بهش؟؟

 
 من:من  اینکه چاره ایی نیست بزنز ببین چجوریه وضعیت

 ق یه رو  برای بچه ها گفتم .
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 ریحانه:حله بریم ادرسشو گرفتم 
سوار شدیم دنبال به ریحانه حرکت کردیم طرف کیلید و داد ماهم رفتیم تو اون 

 خونه جالبیش این بود ساختمونه روبه رو دریا بود.
 نگین:جوون چه خونه ایی 

 ریحانه:خیلی بزرگه
 من:عالیه

 واقعا کوفتش شه  wowwنرگا:
تاق داره تا ا تاق اینجادو  ید تو ا نه:بیخی برید وسیییایلتونو بزار یکیش  که ریحا

تاق اصییلیش خیلی بزرگه چهارتا تخت هم داره اینجور که خودش  نه ا مهما
میگفت قبال با دوسییتاش شییبا اینجا میموندن برای همین چهارتا تخت تو اتاق 

 گ اشتن 
 من:ولی ناموسا به نازم به شصت معمار اینجا هرکی بوده دست خوش واقعا

 نگین:من صدای شکمم در اومده 
 من:منم 

 ریحانه:من که  اصال حال غ ادرست کردن ندارم 
 من:نرگا جوونم

 نرگا:خیله خوب خر شدم خودم درست میکنم 
 من:بیا یه ماچت کنم 

 لپشو اورد جلو یه ماچ خوشمزه دادم بهش .
 ریحانه:جوون چه ماچی 
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 نرگا:بترکد هرچی  چشم حسود بیا جلو بینم لپتو اووم ماچ 
 نگین:جوون

 من:کوفت حسودا
 ار سیب زمینی تخم مرک خوردیم. یکم خوابلویی بودمناه

 من:رحی جونم
 ریحانه:جانم 

 من:میای بریم الال 
 ریحانه:خیلی دوس دارم بیام ولی فعال نمیتونم تو برو بخواب عسیسم 

 نگین:من الالم میاد 
 دستمو اندختم دور گردنش 

 من:جوون خانومم خوابش میاد 
 نگین:اره آخایی 
  کنیم من:بیا بریم الال

 نرگا :اه جمع کنین خودتونو توله سگا حالمو بهم زدین
 من:بیا بریم ملوسب این چشم عشق مارو نداره

 نگین:میدونم اخایی کال حسوده
 نرگا:هوی حسود عمته گوساله 

 نگین:من عمه ندارممم هاهاها
 ریحانه: بریدگمشید الال تونو کنید 

 منونگین:چشم مامان بزرر 
 در اوردپرت کرد طرفمون که جاخالی دادیم ریحانه دمپایی شو 
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 ریحانه:گمشید عنترا 
خنده کنان رفتیم تو اتاق تختا حالت این تختای سییربازا هسییت دوطبقه از اونا 
گه از شیییدت  یدیم و من دی قه حرف یدیم و چن دقی پایین تمرگ بود منو نگین 

 خستگی  بیهوش شدم
 ریحانه

 داشتم کارای ثبت نام بچه هارو انجام میدادم .
 من:مدارک نگینو بده 

 نرگا:بیا
 من:عکسا رو تو کدوم فلش ریختی؟؟ 

 نرگا:تو اون سیاه 
 حاال مونده وارد کردن رتبه کنکوری و رشته  

 نرگا:میگم ریحانه 
 من:جونم بگو

 نرگا:کی میریم دانشگاه؟؟اصال چه کتابی  باید بخریم؟؟
 االن میگم  من:یه لحظه

ست  enterخب دیگه تمومه دکمه  ستم اومد لی رو زدم باالخره ایمیلی که میخوا
 خرید وسای  ازش پرینت گرفتم 

دوتا لبتاب اورده بودیم  منم پرینترمو اورده بودم مدلش جدید بود و سبب.مودم 
 هم نرگا اورد.قربون خدا برم سرعت اینترنت اینجا خیلی باالست. 
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ای  فردا میریم به این فروشگاه و میخریم دوروز دیگه هم میریم من:بیا اینم وس
 دانشگاه 

 نرگا:ا،یعنی پا فردت باید بریم پا کال فردا بیرونیم برای خرید؟؟
 من:اره

 نرگا:اوکی
 نرگا رفت اشپزخونه تا غ ا سفارش بده منم تو سایت  دانشگاه میچرخیدم

 《نگین》
ود تو جام نیمخیز شییدم که موبایلم چشییمامو که باز کردم اتاق رو به تاریب ب

 لرزید اه پسره ی کنه خواستم جواب بدم که دستی رو دستم اومد سلینا بود 
 سلینا:بیخی اجی من جواب میدم 

 من:باشه
 رفت اونور اتاق و جواب داد: 

 _الو بفرمایید
 _شما؟؟

 _کی؟
 _نگین کیه ؟

 _فیلم چیه؟من این خط و از مغازه گرفتم 
 من نبرباال_هوو صداتو برا 

 _برو گمشو منو تهدید میکنی 
 _هر گهی میخوای بخوری بخور
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 بعدشم قطع کرد 
 من:سلیناجان اروم باش 

 سلینا:مرتیکه عنتر 
 من:خخخ

 سلینا:از این به بعد از اونیکی خطت استفاده کن 
 من:اوکی هانی 
 رفتیم تو سالن 

 سلینا:اهای اه  خونه کجایید؟؟
 با داد <اشپزخونه >

 ب من:علی
 ریحانه:های 
 نرگا:سیالم

 سلینا صداشو کلفت کرد:ضعیفه ها چیکار میکنید؟؟
 ریحانه:هوشأضعیفه خودتی بزغاله.

 من:ببندید بینم نرگا چی داریم کوفت کنیم؟
 زنز خونه رو یه دفعه زدن

 نرگا:من برم غ ارو بگیرم 
 رده بود فیلم او cdپیتزا بود خوردیمش بعد نشستیم پای تلویزیون ریحانه چن تا 

 ریحانه:ترسناک یا الو ترکونی؟؟
 من:ترسناک 
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نرگا بالشتو و پتو اورد اخه یکم هوا سرد بود سلی هم با یه مشمبا تنقالت ویه 
 کاسه پاپ کرن دستش اومدنشست 

 سلینا:شروع شد
 من:اره 

ستم ولی عجب فیلم توپی بود چن تا عکا هم گرفتیم  ریحانه هم اومد بغ  د
 .و همونجا خوابیدیم
 ظهر(14:30)فروشگاه_ساعت

 《نرگا》
 من:اینم بردار 

 نگین:باشه
 یه چن تا هم کتاب تست برداشتم 

 سلینا:اقا چیزی مونده 
 نه دیگه بریم -

 حساب کردیم و رفتیم لوازم تحریر هم خرید کردیم.
 تا یه ساعتی تو فروشگاه خرید کردیم و رفتیم رستوران برای ناهار

 گارسون:چیزه دیگه ای هست ؟
 ریحانه:نه ممنون 

 میگم همه چیز گرفتیم دیگه -
 نگین:اره 

 سلینادر حال ورق زدن کتاب :چه قدر مطالبش سنگینه 
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 ریحانه:اوهوم 
 دیگه دبیرستان نی رفتیم دانشگاه ناسالمتی -

غ ارو که اوردن خوردیم و برگشییتیم خونه خوابیدیم وقتی بیدار شییدیم نگین با 
 بود  یه مایتابه اومد طرفمون املت

 دمت گرم -
 سلینا:ملسی 

بعد غ ا عین این کالس اولی ها با  وق   کتابارو جلد کرید کولمونو حاضییر 
 کردیم لباسای فردا رو انتخاب کردیم .بعد هم خوابیدیم

 
 《سلینا》

 صبر که بیدار شدیم سریع صبحانه خوردیم و شروع کردیم به حاضر شدن 
سفیتیپی که زدم این بود یه مانتو بلند و ک شلوار  شکی   شال و کیف م د فش و 

 همراه کمی ارایش 
 کال من با تیپ مشکی بیشتر حال میکنم

وقتی از اتاق رفتم بیرون دیدم بچه هاچه خوشییک  کرده بودن ولی من از همه 
 شون نانازتر بودم بله په چی!!!!! 

شدیم راه  شین  سوار ما شه و  با بروبچ  چن تا عکا خوشم  گرفتیم  من  همی
 یم افتاد

 <نیم ساعت بعد >
 ماشینارو پاک کردیم و پیاده شدیم
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 نگین:چه بزرگه 
 من:اره بریم 

 بابروبچ رفتیم کالسارو پرسیدیم 
  209مسئول:طبقه باال برید کالس

 وارد کالس که شدیم تعداد زیادی دختر وپسر درحال حرف زدن  بودن 
 ریحانه:کجا بشینیم؟؟

 نرگا:من میگم بریم ته بشینیم بهتره
 نگین:راست میگه جلو تو حلق استادیم 

 هشتا صندلی ته خالی بود ما ما ردیف یکی مونده به اخر نشستیم 
 من:هی روزگار 

ستاد فیزیب  بود و یه  سمه علیزاده ا سن به ا ستاد اومد یه مرد م چن دقیقه بعد ا
 اقای مهربون کالس خوبی داشتیم 

اسییتاد شیییمی اعصییاب کالس دوممون هم یه خانم بد اخالق و کوتوله بود 
 هممونو خط خطی کرد 

شتیپ بود برای من که مالی  سوم هم یه اقای جووون به قول بچه ها خو کالس 
سمش دانیال مالپور  شده  ا سند نرگا خانم واقع  نبود ولی به نظر میاد مورد پ
بود تا اونجایی که شیینیدم جوون ترین اسییتاده وپزشییب هم هسییت تو کالس 

 میکرد انگار،استغفرالله لعنت برشیطون رانده شده نرگا یه جوری بهش نگاه
 >چی گفتم خخ< 
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اره دیگه سییه تا کالس داشییتیم که تموم شییدتو نرگا چون رانندگی بلد بود با 
شق  شین ریحانه رفت گفت من میرم یه دوری میزنم ظهر میام .اخی بچه عا ما

 شد رفت 
 نگین:میگم

 من:هوم 
 مالپوره خوشش اومده نگین:تابلو نبود نرگا از استاد 

 ریحانه:آی گفتی 
 من:چی بگم واال 

 نگین:اخه خیلی ضایع داشت نگاش میکرد 
 من:اره ولی

 ریحانه: سلینا جلوتو نگاه
 شپلق 

هممون به جلو پرت شییدیم سییرم خورد به فرمون اینقدر محکم خورد که دیگه 
 چیزی نفهمیدم

 《نگین》
 اجدادیشو در میارم ای  دستم اخ دستم کدوم احمقی زد  به ما پدر آب و 

 از ماشین پیاده شدم رفتم طرف ماشینه در سمت راننده رو باز کردم
 من:مرتیکه بیشعور این چجور رانندگی کردن 

 پسره پیاده شد و اومد روبروم 
 پسره:هو چه خبرته صداتو بیار پایین 



 29 پاره شیآت یدخترا

 من:زدی ماشینو داغون کردی طلبکارم هستی
ما حواسییشییون معلوم نی کدوم گوری بوده زدن پسییره:هه اینجارو باش  خانو

 ماشینو ترکوندن
 من:حرف دهنتو بفهم مرتیکه 
 پسره:صداتو بیار پایین ضعیفه
 من:ضعیفه هفت جدو اباداته 

 پسره میخواست جوابمو بده که دوستش داد زد گفت 
 دوست پسره:کامران ول کن
 کامران:اخه ببین چی میگه

 یهوشه همینجوری داره از سرش خون میاد ریحانه:نگین بدبخت شدیم سلینا ب
 من:چیی؟؟

 همه پسرا پیاده شدن رفتم سمت ریحانه ای داد 
 من:سلینا سلینا اجی جونم وای خدا

ید سییریع  با کارا   به جای این  یکی از اون پسییرا اومد کنارم گفت:برو کنار 
 برسونیمش بیمارستان من با ماشینم میبرمش شما با دوستام بیاید

 بغ  کرد برد گ اشت تو ماشین خودشون سلینارو  
 کامران:سامیار کدوم بیمارستان میری؟

 سامیار:بیمارستان دانیال 
 اینو گفت و دور زد و رفت 

 کامران: رادوین سوار شو بریم 
 ریحانه: نگین سوییچو بده بهشون
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رادوین و ریحانه سییوار شییدن ولی من همینجور تو شییوک بودم که با صییدای 
 اومد کامران به خودم

 من:هان چی گفتی؟
 کامران:تو عالم هپروت سیر می کنی سوییچو بده 

شونم  سر اجیم بیاد مادرتو به عزات می سوییچو دادم بهش و گفتم:فقط بالیی 
 فهمیدی!! فهمیدی و با داد گفتم   

 کامران:سوار شو  
سامیار گفت؛وای  ستانی که  سمت بیمار شن کرد رفت   شدم و اونم رو سوار 

 میخورم بالیی سرش بیاد خودم و این پسره کامرانو میکشمخدا قسم 
 ریحانه:به نرگا زنز بزنم؟

 من:بزن
 《نرگا》

صبر فب میکردم.هیچکا از ق یه منو  شتم به اتفاق  سته بودم دا ش تو پارک ن
سال دیدمش چه قدر تغییر کرده بود. بچه 5دانیال خبر نداشت به جز سلینا؛بعد
چه قدر تعجب کرد .وای من تازه فراموشش  ها متوجه نشدن وقتی اسممو خوند

 کرده بودم دوباره با دیدنش قلبم تند تند زد.چرا اخه چرا دوباره اومد تو زندگیم؟
 تو فکر لعنت به زمین وزمان بودم که تلفنم زنگید ریحانه بود

 _جانم
 چیی؟-

 با حرفی که زد نزدیب بود سکته کنم 
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 باشه باشه اروم  باش کدوم بیمارستان -
 االن میام -

 بدو رفتم طرف ماشین و سوار شدم و روشنش کردم دور زدم. 
یا خدا خودت پشییتش باش .جلوی بیمارسییتان ترمز زدم و پیاده شییدم  ورفتم 

 پ یرش 
 من:خسته نباشید چن دقیقه پیش یه دختر خانم  اورده بودن اینجا

 مسئول پ یرش:اسمشون؟؟
 من:سلینا پناهی پور 

یه دخترخانم اوردن که تصیییادف کرده بود االن بخش مسییئول پ یرش:آه بله 
 اورژانسن دکتر پیششونه 

 من:میشه بگید اورژانا کجاست؟
 مسئول پ یرش:انتهای راه رو سمت چپ 

 من:ممنون
یعنی بهتون بگم دوییدم وقتی رسیییدم بچه ها با سییه پسییر اونجا بودن.رفتم 

 سمتشون.
 من:سالم حاش چطوره؟

 ریحانه:بدبخت شدیم بدبخت 
 نگین:هنوز بهوش نیومده .

 یه دفعه  نگین بلند شد خواست بره بزنه توگوشی یکی از اون پسرا که گرفتیمش
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نگین:من تو رو زنده نمیزارم مرتیکه کنافط میکشییمت اگه خواهرم بیدار نشییه 
 تکه تکه ات میکنم  آشغال 

 همینجوری داد و هوار میکرد 
  من:نگین با کن سلینا بیدار میشه اروم باش

نگین:چجوری اروم باشییم نه بهم بگو چجوری اروم باشییم اگه بیدار نشییه من 
 سقف اینجارو رو سرهمتون خراب می کنم 

 دکتر:چه خبرته خانم کیوانی صداتون و بیارید پایین اینجا بیمارستانه 
 

ست  شتم دانیال بود وقتی نگاش بهم افتاد  نتون شب ندا صدای خودش بود.. 
 دم نگامو دزدیم اونم همینطور.چیزی بگه ؛به خودم اوم

دانیال:با کنید دیگه خانم کیوانی به خودتون مسییلط باشییید همتون اشییتباه  
به االنم میخوام برم بهش سییر بزنم به جای دعوا  کردید . حال دوسییتتون خو

 کردن یکیتون بره داروهاشو بگیره 
 ریحانه:بدید من میگیرم.

 انیشو بده دانیال: این نسخه فقط این امپولو بگو آلم
 ریحانه:باشه

 رادوین:وایسید منم باهاتون میام
 《ریحانه 》

 رادوین:وایسید, منم باهاتون میام 
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دنبالم اومد ای خدا دسییتت درسییت عجب چیزی انداختی تو تقدیرم یه پسییر 
خوشییتیپ قربونت ولی جدا از اینا  همه  پسییرا زیادی مغرور یا خودخواهن 

 رسیدیم 
سالم کردم یه جوری سالم  کرد که حالم بهم خورد  داروخانه مسئولش مرد بود

پسییره ی هیز میخواسییتم دارو هارو بگم که رادوین گفت:شییما برو اونور من 
 خودم دارو هارو میگیرم این پسره زیادی داره هیز بازی درمیاره  

بابا خوشییم اومد نسییخه دادم و رفتم رادویین هم  نه  اوه مای گاد چه غیرتی 
 ه دارو هارو گرفت سمتمداروهارو گرفت کیس

 رادوین:بفرمایید.
 من:ممنون زحمت کشیدید فقط میشه بگید چه قدر هزینش شد

 رادوین:اصال حرفشو نزنید ناراحت میشم
 من:اخه اینطوری نمیشه که 

 رادوین:اینو شما یه جور ع رخواهی برای تصادف در نظر بگیر
خوراکی بخرم یه چیزی  من:باشه بازم ممنون فقط,االن میخوام برم برای بچه ها

 بخورن از وقت شامم گ شته حتما گرسنن 
 رادوین:باشه بریم اینجا یه بوفه داره غ اهم توش هست 

 باهم رفتیم برای بچه ها غ ا خریدیم
 برگشتیم ساندویج خودم و رادوینو در اوردم دادم دستش گرفتم سمت کامران

 منزحمتشو میکشید
 کامران:البته دستتون درد نکنه 
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به دوسییتش سییامیار تعارف کرد بعد رفت طرف نرگا ،نرگا مال خودشییو  
 برداشت 

 اوه رفت طرف نگین
 اون دوتا رفتن ماهم رو صندلی نشستیم

 دانیال رفت تو اتاق سلینا خدایا خودت به دادمون برس
 《نگین》

رو زمین نشسته بودم و زانوهاموبغ  کرده بودم. گشنم شده بود از ظهر تا حاال 
نتونستن بخورم که یهو مشمبایی طرفم دراز شد سرمو گرفتم باال کامران هیچی 

 بود 
 من:این چیه؟

 کامران:ساندویج بردار بخور
 من:نمیخورم ببرش 

 کامران:مسخره بازی درنیار از ظهر هیچی نخوردی حتما گشنته
 من:ممنون نمیخورم الزم نکرده نگران من باشی 

 کامران:نمیخوری؟
 من:نه

 خودت خواستی  کامران:باشه
نشییسییت کنارم سییاندویج شییو  باز کرد واییی فالف  دهنم اب افتاد  ولی بروز  

 ندادم 
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بعد یه  ره خورد وای داشییتم کنترل مو ازدسییت میدادم  اه تف بر این غرور که 
 نمیتونم به خاطرش کوفتم بخورم 

 کنافط همینجوری داره با ولع میخوره 
 ایشالله از گلوت پایین نره 

 ا نصف ساندویجش رفت مامانن گشنمه ای خد
 دیگه واقعا داشت گریم میگرفت که ساندویجی جلوم ظاهر شد 

 کامران:میدونم گشنته پا لوس بازی رو بزار کنار غ اتو بخور 
 یه نگا بهش کردم و یه نگاه به ساندویج و دوباره یه نگاه به اون

شتن که داری به من نگا صورت من که فالف  نزا ن ه میکنی تو این نوکامران:رو 
 المصبه بگیر بخور دیگه 

اوا خاک عالم راست میگی ساندویج و گرفتم شروع کردم به خوردن تا اخرش 
 با ولع خوردم و یه نوشابه هم روش بطری رو گ اشتم کنار 

 من:اخیش سیر شدم
 کامران:مطمئنی؟؟

 برگشتم سمتش 
 من:ارهه 

 یه دفعه شروع کرد به خندیدن وا طرف دیوانا 
 کامران:وای قیافشو 

 من:زهرمار به چی میخندی؟؟
 گوشیشو گرفت طرفم همونطور که میخندید گفت:خودتو نگاه کن
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سا قرمز  شیش نگاه کردم یا خوده خدا چرا دماغم من  دلقکا با  صفحه گو به 
 شده ابروم رفت.برای اینکه کم نیارم گفتم:حاال مگه چیشده یه سسه دیگه 

  کامران:صورتتو بگیر سمتم
عین این باباها هستن با دوانگشت دماک بچه ها رو میگیرن و میکشن این الیه  

 دوانگشتش دستمال گزاشته بود دماغمو گرفت و کشید سا هم پاک کرد.
 کامران:بیا کوچولو تمیز شدی

 من:کوچولو خودتی 
 کامران:اوه اوه دوباره شروع نکن به غر غر کردن عین این پیرزنا 

 ؟من:من غر غر میکنم
 کامران:نه په من 

 من:پرو 
 کامران:ارادت

 من:پووف
 《سلینا》

چشییمامو که باز کردم اولش تار بود فقط میتونسییتم ببینم اطرافم سییفید وقتی 
 واضر شد کم کم فهمیدم بیمارستانم 

 سرم هم تو دستم درد سرم هم که هی میرید به حالم واییی ننه
اینکه همون استاده اس  که نرگا داشتم از درد سرم میمردم که دکتر اومد تو  ا 
 منال به چشمه ما شیفتش شده صاف نشستم

 دکتر:به به خانم شاگرد حاله شما 



 37 پاره شیآت یدخترا

 من:سالم استاد ممنون
 دانیال:بهتری؟؟

 من:بد نیستم ولی سرم بدجور تیر میکشه 
دانیال:طبیعیه ولی خب این درد تا موقعی ایجاد نمیشییه که درسییت اسییتراحت 

 کنی
 تمن:بله حق باشماس

 دانیال:یه سوال میتونم بپرسم ؟
 من:حتما

 
همونجور که داشییت سییرمو از دسییتم میکشییید گفت:چه قدر با دوسییتاتون 

 صمیمی هستید؟
 من:خیلی زیاد در حد خواهر چطور؟

ستتون خانم کیوانی همچین اینجا داد و هوار راه انداخته  دانیال:میدونی اخه دو
 زندمون نمیزاره ونمیدونم اینابودوتهدید میکرد اگه شما بهوش نیاید 

 من:جدا؟؟
 دانیال:اره برای همین پرسیدم

 من:الهی فداش شم
دانیال:االن  این سییرنز و میزنم یه جور مسییکنه بسییتگی به واکنش بدنت داره 
ممکنه خوابت بگیره یا نه ؟پانسییمانم عوض میکنم یه گواهی هم مینویسییم 

 نهایت باید یه هفته استراحت کنی 
 دگفتمسرنگو که ز
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 من:اوههه استاد چه خبره یه هفته؟؟
 دانیال:کمه؟؟

 من:کم؟؟زیادم هست فقط فردا رو  بنویسید حله
 دانیال:نه نه نمیشه

 من:ای بابا استاد غ ا خوب خوب میخورم قوی شم 
 دانیال:نوچ

 من:استاد،اگه حالم بد شد سه روز میمونم خونه استراحت میکنم قبول؟؟
 لتای فکر کردن گرفت ( ببینم چی میشه!!دانیال:)خودشو عین این حا

 من:استاد لطفا!!
 دانیال:خیله خوب باشه 

 من:میسی میتونم االن برم 
 دانیال:دیگه کاری ندارم باهات ولی خوب استراحت کن من گواهیتو مینویسم

 من:خیلی ممنون میشه به یکی از بچه ها بگید بیادممنون میشم
 دانیال:اره حتما.

 اهستش اون کسی که باهاش تصادف کردیم کیه و کجاست؟ولی یه سوال اینج
 《نرگا》

داشییتم به بحک کردن نگین و اون پسییره نگاه میکردم که دانیال اومد از اتاق 
 بیرون همه با اومدنش بلند شدن 

 رادوین:داداش چیشد؟؟
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شاد  دانیال:حالش خوبه یه مسکن بهش زدم االن میتونید ببرینش با شیطنتی و 
 دیدم نیازی نمیبینم بمونه از نظرمن ترخیصه فقطبودنی که ازش 
 ریحانه:فقط؟؟

 دانیال:فقط باید درمورد برخی چیزا مربوط به مراقبتش با یکیتون صحبت کنم 
 نگین و ریحانه رفتن تو فکر 

 نرگا:من کاراشو انجام میدم بگید باید چیکار کنم؟؟
 شش یکیتون بره پیدانیال:همراهم بیا بهت میگم اهان راستی دوستتون گفت 

 نگین:من تروخدا بزارید من برم 
دانیال:باشه باشه برو فقط اروم باش سرش درد میکنه تازه بهش مسکن زدم یکم 

 بی حوصلا میفهمی که چی میگم؟؟
 نگین:اره میفهمم په من رفتم 

 دانیال:دنبالم بیا
 رفتیم تو اتاقش  وای خدا قلبم چه قدر تند میزنه

 دانیال:ببین خانم
 ن:محمدیم

دانیال:)بهم زل زد(بله خانم محمدی برای مراقبت از دوسییتتون حتما باید غ ا 
مقوی  وتایم اسییتراحت مشییخصییی داشییته باشییه داروهاشییو سییرموقع بخوره 

 پانسمانش هم  دو بار در روز عوض کنید مشکلی که ندارید؟
 من:نه 

داد.   یه سییری توضیییحات درمور پانسییمان داد و بعد یه سییری دارو بهم نشییون
درحال توضیییر سییاعتاش بود ولی من نگاهم به اون بود کامال کارم غیر ارادی 



wWw.Roman4u.iR  40 

 

سرشو .اورد باال  شد  سنگینی نگاهم  ستم خودمو کنترل کنم.متوجه  بود نمیتون
چشم تو چشم شدیم .من یه روز عاشق دیوانه اور این چشا بودم وهنوزم هستم 

 ولی بد دلم شکست
 دانیال:نرگا

 یوونه نگوخدایا  نگو نرگا د
 دانیال:نرگا

 من:خانم محمدی 
 خیلی عصبی سرشو برگردون

 دانیال:بله خانم محمدی همین بود 
 من:بسیار خب حتما مراقبشم ممنون خدا نگهدار 

 دانیال:خداحافظ 
 از اتاق اومدم بیرون  حرکت کردم سمت بچه ها.

 《سلینا》
چه چیزا بوده نگین تو این چن دقیقه همه ی ماجرارو برام تعریف کرد عجب 

شمم افتاد  ست ولی یه جوریه.چ ستم رفتیم بیرون دیدم نرگا هم ه من نمیدون
 به سه تا پسر دیگه

 من:اوهو اینا دیگه کین؟؟
سمت  سامیاره  شین  صلی ما صاحب ا ستیا  سمته را نگین:راننده کامران اون 

 چپی وسطی هم اسمش رادوین دوست ایناست 
 من:اهان
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  پسرا بلند شدن استاد هم اومد
 دانیال: خب فب نکنم دیگه مشکلی باشه درسته؟؟

 همه:نه 
ستید دیگه به غیر از  شگاه ه سالمت فردا همتون دان دانیال: پا هیچی برید به 

 خانم پناهی پور نه؟؟
 نمنه همه یعنی این پسراهم بامان 

 رادوین:منظورت همه یعنی این دخترا هم هستن؟
 دانیال:اره دیگه شما باهم هم ترمی هستید 

 کامران:که اینطور
 سامیار:باشه مرسی که کمکمون کردی 

 دستت درد نکنه
 دانیال:وظیفا

 ریحانه:  ممنون بابت زحماتتون ما زحمتو کم میکنیم
 دانیال:خواهش میکنم برید به سالمت فقط سلینا قرارو که یادت نرفته؟

 من:چشم حواسم هست
 دانیال:افرین خداحافظ 

 همه:خداحافظ
 رج شدیماز بیمارستان خا

 رادوین: در خدمت باشیم خانوما
 نرگا:ممنون ماشین هست 

 سامیار:منزلتون نزدیکه اگه نی همراتون بیایم 
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 نه دور نی سمته)؟(اونجاهاست -
 کامران:ا خونه ماهم که همون جاست

 رادوین:نکنه شما دوستای همسایه ما خانم صالحی هستید ؟؟
 ریحانه:دوسته منه ما به جاش اومدیم 

ار:خب پا هم مسیریم سوار شید ما هم پشت سرتون میایم شبم هست سامی
 ادمای مزخرف زیاد پرسه میزنن

سوار ماشین  نرگا شدم و حرکت کردیم هنوزم حالت خوب نبودن رو داشت 
 دیگه داشتم کالفه میشدم

 من:نرگا
 نرگا:جانم؟

 من:معلوم هست چته؟؟
 نرگا:یعنی چی؟

یه جوری هسییتی یه حالت دپرس داری چته من:از وقتی از بیمارسییتان اومدیم 
 چیشده؟

 نرگا:من؟؟نه بابا چیزی نی یکم خستم برای همین
 من:مطمئن؟؟

 نرگا:اره 
باور نکردم یه  چیزی هسییت که نمیگه یه جورایی به این اسییتاد دانیاله شییب  

 کردم امیدوارم اون چیزی که تو  هنمه نباشه
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ه ما مال کیه ازشون خداحافظی رسیدم خونه ا پا بگو این ساختمان چسبیده ب
 کردیمو رفتیم داخ 

 
 《ریحانه》

 وای این استاده چه قدر فب میزنه مخمو خورد اه اه 
 استاد:بابا پور
 من:بله استاد

 استاد:حواست اینجا باشه خب پا باید با این فرمول
 اخیش  زنز خورد تموم شد

 استاد:بچه ها جلسه بعد این صفحه رو ح  میکنید
 دلم میخواد خفش کنمامن:یعنی 

 نگین:آی گفتی 
 نرگا:وللش باوا بریم یه چی کوفت کنیم 

 رفتم سلف بچه ها رفتن نشستن داشت نوبتم میشد که گوشیم لرزید پیام بود
 ))نگین((

 <ریحانه چهار تا بگیر این دختره نفهم اومده دانشگاه استراحت نکرده>
به امروز با دانیال کالس ن داشییتیم وگرنه کلشییو میکند واقعا نفهمه حاال خو

.چهارتا شیرکاکائو و کیب گرفتم.نرگا دست تکون داد رفتم پیششون .نشستم 
 خوراکی هارو دادم یه پا گردنی به سلینا زدم

 سلینا:هوشا چرامیزنی؟؟
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 من:ببند دختره خ  مگه قرار نبود بمونی خونه
 سلینا:باباحوصلم سر رفت 

 من:باگ شتن یه ساعت حوصلت سر رفت
 نا:اوهوم سلی

 من:پووف 
 نگین:خله دیگه خ  

همینجوری داشییتیم حرف میزدیم که صییدای چن تا از دخترا رو شیینیدیم که 
 همش درحال اشاره چیزین کلی هم  وق میکنن اوهه اونارو په اومدن 

 من:بچه ها پسرا 
 برگشتن دیدن

 سلینا: اوووه ماشیناشون تو حلقم 
 نگین:اوه مای گاد 

 نرگا:چه تیپی زدن 
 درحال نظرسنجی هیئت ژولی بودیم که زنز و زدن و رفتیم کالس 

 پسرا هم پشت سر ما نشستن
 فقط سالم دادیم و استاد,گندمون اومد.

 《کامران》
هی فقط به خاطر کاری که مسئول هستم توش اینجام و دارم صدای نعکره این 

 ه ارزنیکه کوتوله رو تحم  میکنم وگرنه یه لحظه هم نمیمونم کی اعصاب د
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داشییت همینجوری چرت و پرت مینوشییت که از دفتر یکی اومد اینم داشییت 
میرفت گفت:صییدا نشیینوم یه چن دقیقه میرم دفتر میام بشییینید,مسییئله رو ح  
کنین  اگر دیر کردم تمرینارو ح  کنین .علی مرادی هرکی شلوک کرد اسمشو به 

 من بگو
 ودرو بست

دی دستت درست بیا جواب این علی مرادی:خانوما اقایون راحت باشید محم
 دوتارو بنویا

 رادوین:دمت گرم مبصر
 علی مرادی:ارادت دارم دادا
 شروع کردیم به حرف زدن 

 رادوین:وجدا تا کی باید اینجا رو تحم  کنیم ؟
 سامیار:تا زمانی که کارمون تموم شه وگرنه دیگه حالم داره از اینجا بهم میخوره 

 ت رفت یکی اومد تو یه چی به مبصر گف
علی مرادی:لیدیز اند جنتلمن لیسیین آپ همین االن خبر رسییید اقای رشییدی  

 ترتیب یه امتحان دیگه داده اونم از این)؟(درس ها رسما بدبخت شدیم 
 صدای همه در اومد 

 من:اه دهنمونو سرویا کرد با این امتحاناش 
 رادوین:هر روز هر ساعت هر دقیقه امتحان اه اه

لند شد همه توجشون جلب شد بهش عصبی همینجور که به این دختره نگین ب
 سمت میز معلم میرفت گفت:یعنی کور باشوا شانا 

 ک  کالس رفت رو هوا؛من به زور خودمو نگه داشتم قهقه نزنم 
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 رادوین:وای خدا ترکیدم 
 این دوستش سلینا هم پاشد رفت،سمت تخته

 با لهجه: کولَین دوشتان عزیزم همگی بد شانسیم 
 بچه ها: کولین ُدُأوست میفرماید  همه

با لهجه نگین:یحنی میدانی اجی چیه دلم خنب میکنه رشیییدی  رو بلندش  
 کنم پرتش کنم بترکه تو دیوار یه حالی میده ک نمیدانی

 احسان:جوون صدات تو حلقم کیوانی
 اه از ان مرتیکه اون دوستای عنترش متنفرم 

 ن بیچاره گلوش گرفته نگین:دوستان کسی سوزن نداره بده به ای
ستاش  شه خانومی         با دو شفا بخ سته خودت گلومو خوب کن  سان:با د اح

 زدن زیر خنده 
 نگین:ههه گیلی گیلی چه قدر با مزه ای االک من 

وای دلم خنب شد یعنی قیافه احسان دیدنی بود قرمز شده بود شدید.کالس تا 
مد و درمورد  که کوتوله او عد هم زنز مدتی اینطوری بود  فت ؛ب نه گ حا امت

 خورد و گورشو گم کرد.ماهم وسایلمون و جمع کردیم و رفتیم سرکارمون
 《نگین》

ای خدا کرمتو شییکر داشییتم از محوطه دانشییگاه خارج میشییدیم بریم سییمت 
 ماشینامون 

 سلینا:هی روزگار
 ریحانه:چته؟؟
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 سلینا:دلم اسنب میخواد
 و هوله محرومی  نرگا:شما که تا اطالع ثانوی از خوردن هله

 سلینا:نهه تروخدا
نرگا:اسییتراحت که نمیکنی غ ای مفید که نمیخوری خب دختر پا میافتی 

 اینجوری
 پاشو من  این بچه ها میکوبید زمین و میگفت:من اسنب میخوام م

 نرگا:منم که گفتم نمیشه االن بخوری
 سلینا:میخوام 

 ردنهریحانه:خوبه یه ساندویجم خوردیا االنه چه وقته خو
 سلینا:چیکار کنم ه*و*س کردم برام اسنب بخرید

من:اه دهنمونو سییرویا کردی شییما برید  خونه من باید از این جزوه ها کپی 
 بگیرم یه سری خرید دارم بکنم میام برگشتو ماشین میگیرم 

 یه ساعتی  میشه بچه ها رفتن.منم منتظر بودم کپی کردن جزوه ها تموم شه 
 مرد:خانم بفرمایید

 ن:چه قدر شد؟م
 هزار تومن ۵۰۰۰مرد:

 از اونجا اومدم بیرون .تصمیم گرفتم یه دور بزنم؛ یه فروشگاه 
 برم ببینم چه خبره یه آیا پب هم گرفتم رفتم تو

 نای نای نانای نای نای دیدیرم دیدریم ا چه مانتو خوشملیه ولی یکم کوتاهه
 اووم چیکا کنم ؟؟

 سالمم -
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 من:وای ترسیدم 
 بیشعور زهرم ترکید ای پسره ی 

 کامران:خوبی خانم غر غرو 
 من:غر غرو عمته 

 کامران:بیخی چیکا میکنی؟
 من:معلوم نی میخوام خرید کنم 

 کامرانواال میبینم ایا پب میخوری
 من:اره؛اوا چه زودتموم شد

 اشغالو شوتش کردم تو سط  اشغالی 
 من:اهم تو اینجا چیکا میکنی؟

 ببینم میتونم پیدا کنم یا نه ؟  کامران:دنبال یه لباس اومدم
 من:اهان

 
سانه  سره اح شد اه این که اکیپ اون پ شت  رد می سر از کنارمون دا یه اکیپ پ

 اومد روبه روم 
 احسان:به خوشگ  خانم چطوری خانومی؟

 من:من خانومی تو نیستم
 احسان:هستی

 من:از کی تاحاال؟؟
 احسان:از همین االن
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 من:نه بابا رودل نکنی 
   گرفت طرفم یه کاغ

 احسان:بزنز منتظرتم 
 کاغ  گرفتم و پاره اش کردم

 من:انقدر منتظر بمون تا زیرپات علف سبز شه
 تیکه های کاغ و فوت کردم تو صورتش

 احسان:دختره اوسکول به چه جراتی اینکارو کردی؟االن حالیت میکنم 
 خواست دستمو بگیره که دست یکی پسش زد

 احسان:هو اقا کی باشن 
 کامران:تو رو سننه؟

 احسان:منو خیلی سننه شرتو کم کن
 کامران بازومو گرفت کشید پشت سرش شد روبه رو احسان

 کامران:اگه نکنم چه غلتی منال میخوای بکنی؟
 احساس:بیا برو بچه سوسول جو قهرمان بازیت گ  کرده واسه من 
 کی  تر بپلکامران:هرجور دلت میکشه اسمشو بزار دیگه نبینم دروبر این  دخ

 احسان:دوست دخترمه اختیارشو دارم هرموقع دلم بخواد جلوش میپلکم 
 کامران:منم اونموقع قلمه پاتو خورد میکنم 

 احسان:خر کی هستی که بخوای همچین گوهی بخوره 
 من:با کنید 

 کامران:نگین بیا بریم 
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ستاش دورمونو گرفتن طبقه ایی که مابودیم خیلی خ ستیم بریم که دو وت لخوا
 بود کسی متوجه دعوا نمیشد حتی مغازه دارا 

 احسان:تو میتونی بری ولی این دختر خانوم فعال مهمون ما هستن
 کامران:خیلی داری  رو مخم لی لی میکنی مراقب باش 

 احسان:نه من  اینکه تنت میخاره بچه ها!!
 دوستاش اومدن جلو 

 کامران:من سرشونو گرم میکنم تو در رو 
 نمیشه بین این الشخورا تنهات بزارم من:یعنی چی 

 کامران:االن وقته مسخره بازی نی
 من:اینا چن نفرن تو یه نفری میکشنت

 کامران:نگران من نباش فقط برو
 من:من جایی بلد نیستم کجا برم اخه حداق  یه جارو بگو منتظرت بمونم 

 کامران:اه باشه 
 اون پسرا همینجوری جلوتر میومدن 

طبقه دوم پارکینز فروشییگاه اینم سییوییچ یه مازاراتی مشییکی کامران:برو تو 
 اونجاس بشین توش تا وقتی نیومدم همونجا میمونی فهمیدی؟

 نگین:باشه
گاه نکن  بدو سییریع فرار کن پشیییت سییرتم ن هت گفتم  کامران:وقتی ب

 بدوو ۳2۱حاضری؟
 شروع کردم به دویدن 
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 احسان:دختره فرار کرد بگیرینش من حسابه اینو میرسم
چن تا پسییر افتاده بودن دنبالم گوشیییم هی زنز میخورد .دوسییه تا شییون تو 
جمعیت گمم کردن یکیشون من  سیریش افتاده بود دنبالم  تو یکی از راهرو ها 
پیچیدم که اسناسور داشت .پریدم توشو در بسته شد.دکمه طبقه دوم پارکینز 

 و زدم.
 ن شد رسیدم سوییچو در اوردم و زدم .چراک یه ماشین روش

شتم رو قلبم من  چی تند  ستمو گ ا شدم قف  مرکزی رو هم زدم.د سوار رفتم 
 تند میزد گوشیمو در اوردمو تماسو وص  کردم 

 ریحانه:معلوم ها کجایی؟
 من:زنز میزنم

 ریحانه:چی الوو؟؟
قطع کردم سییرمو تکیه دادم به صییندلی نگران کامران بودم یعنی تونسییتی از 

 الش خوبه؟؟دستشون دره؟ای خدا یعنی ح
 شب19:15یب ساعت بعد _ساعت 

 وای دلم شور میزنه یه ساعت گ شته هنوز نیومده خدایا کجاست؟
داشتم هی غر میزدم که یکی زد به شیشه ماشین دیدم کامرانه سریع قفلو زدم و 

 درو باز کردم.خودشو پرت کرد رو صندلی درم بست 
 من:خوبی؟؟

 کامران:یکم
پاره شییده بود ولی صییورتش ،خون رو پیشییونیش اخی لباسییاش یه جاهاییش 

خشب شده بود لبشم پاره شده بود موهاشم بهم ریخته بود خاک عالم تو سرم 
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بنده خدا چه بالیی سرش اوردن خدا ازشون نگ ره بی شرفا دستمو گ اشتم رو 
 پیشونیش

 کامران:اخ نکن
ش سرت بزار برم اب بخرم زخمتو ب شوریش ممکنه عفونت کنه  ریم ومن:باید ب

 میخواستم پیدا شم که دستمو کشید
کامران:الزم نکرده بشین سرجات یه جا نگه میدارم میخریم ممکنه هنوز ادمای 

 احسان تو فروشگاه باشن 
 من:توکه نمیتونی با این حالت  برونی!

 کامران:سرم اسیب دیده دستو پام که سالمن
 ماشینو روشن کرد از پارکینز اومد  بیرون تو راه بودیم 

شکلی به  شه اگه م شتم.همی شده بود یه حالت بغض دا صابم داغون  خیلی اع
شت  شدید میگرفتم واقعا دا شد ع اب وجدان  سی درس می خاطر من برای ک

 گریم میگرفت یه سوپر مارکت که  کنارشم یه دارو خانه بود دیدم 
 من:نگه دار

 کامران:چی؟؟
 من:میگم نگه دار میخوام یه چیزی بخرم

داشیتو پیدا شیدم ؛اول رفتم تو داروخونه بعدم رفتم سیوپر مارکت ماشیینو نگه 
شته بود  شو گ ا سر شدم  سوار  شین رفتم و  شد به طرف ما .خریدم که تموم 

 روفرمون 
 من:خسته ای؟؟
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 کامران:زیاد نه موافقی بریم پارک؟
 من:االن؟با این وضع ؟

 کامران:چشه مگه؟
 من:هیچی نی برو

 دا شد خلوت بود تو کوهسار بودیم رسیدیم ماشینو خاموش کرد و پی
تکیه داد به ماشییین.منم چن دقیقه بعد با  مشییمباپیاده شییدم رفتم کنارش به 
شین  شتم رو ما شمبا رو گ ا شده بود باید یه کاری میکردم .م خاطرمن زخمی 

 توجه اش بهم جلب شد
 کامران:چیکار میکنی؟

 دستمالو خیا کردم 
 من:سرت و بیار پایین یکم 

م به تمیز کردن خون هایی که خشب شده بود نوبت رسید به زخما شروع کرد
 پنبه رو بتادینی کردم گ اشتم رو پیشونیش

 کامران:سیسا،اخ
 من:االن تموم میشه 

 چسب زخمو باز کردم زدم رو زخمش حاال فقط لباش مونده بود
دومرتبه بتادینی کردم پنبه رو. بردم سییمت لبش روش گ اشییتم تمام مدت که 

 کار میکردم نگاش به صورتم بود.داشتم 
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زخم لبشم بستم میخواستم برگردم که دست انداخت دور کمرمو کشید سمت 
شو اورد نزدیب  سر سرمو بلند کنم؛ خودش قد کامران بلند بود و مجبور بودم 

 گوشم نمیدونم تو این هیرو ویری قلبم چرا شد بود تلمبه هی تند تند میزد.
نرو پسییره کله خرابیه ممکن هرکاری بکنه  تو گوشییم گفت:دیگه طرف احسییان

اونم موقعی که تنها گیرت بیاره سعی کن پیش من باشی تا امنیتت بیشتر حفظ 
مه رو فراموش کن و خیلی ریلکا برمیگردی پیش  قات امروزم ه فا شیییه ات

 دوستات فهمیدی؟؟
 من:اره

  سییرشییو اورد عقب واقعا با این گرما نزدیب به پا افتادن بودم با چشییاش ک
سرشو  شد  صورتمو از نظر گ رندتا رسید به لبام. فقط لبام نمیدونم چی اجزای 
اورد پایین شییروع کرد به  ب*و*سیییدنم منم که جلوشییو نگرفتم و همراهیش 
کردم خیلی عجیب بود اصییال نمیدونیسییتیم داریم چیکار میکنیم فقط همو 

ستمو د میب*و*سیدیم دستشو گ اشته بود پشت سرم کمرمو نواش میکرد منم 
انداخته بودم دور گردنش واقعا نمیدونسییتم دلی  همراهیم چیه یه چن دقیقه 
همنطوری بودیم که کامران سییرشییو کشییید عقب خواسییت دوباره بیاد جلو که 

 گوشیش زنگید به خودمون اومدیم و سریع جدا شدیم
رفت اونور تا راحت صییحبت کنه خاک تو سییرم این چه کاری بود که کردم به 

ک چه جای این فت ای داد بی داد  ه بزنم تو گوشییش همراهیش کردم ابروم ر
 جوری تو روش نگاه کنم 

 کامران:سوار شو
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ساعت  شدیم رفتیم طرف خونه  شده بود.رسیدم خونه قب  از اینکه برم 8سوار 
 تو صداش زدم

 من:اقا کامران؟؟
 کامران:بله؟؟

 من:مرسی از کمکتون 
 کامران:وظیفم بود 

 من:شب خوش
 کامران:همچنین 

سریمو در نیاوردم که مامورین پلیا برای گرفتن اعتراف جلوم  رفتم تو هنوز رو
 سبز شدن

 نرگا:علیب سالم
 من:سالم

 سلینا:خوبی؟
 من:اوهوم

 ریحانه:کجا بودی؟
 من:قبرستون

 نرگا:بال مال سرت نیومد ؟
 من:نه 

 سلینا:شام خوردی؟
 من:گشنم نی میرم بخوابم اجازه

 ؟می فرمایید  
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 ریحانه:بفرمایید
اخیش. لباسییامو عوض کردم و دراز کشیییدم.هی خدا!!همش یادم میومد منکه 

 کامرانو دوس ندارم  برای چی
شتم رو قلبم هنوز  ستمو گ ا سیدمش ؟؟واقعا چرا؟د همراهیش کردم و ب*و*
ته بهتره بهش فکر  یاف فاق م که داره این ات باره  ند میزد این برای اولین  ند ت هم ت

 نمو روشن کردم یه اهنز گ اشتم و بعد هم تاریکی.نکنم هدفو
 )چهارماه  بعد(

 《ریحانه》
شی به بدنم دادم آخیش.یه نگاه به تخت کناریم کردم نرگا نبود  از رو  ش یه ک

 تخت اروم اومدم پایین که نگین بیدار نشه .رفتم تو سالن 
 نرگا:صبر بخیر

 من:صبر تو هم بخیر چه زود بیدار شدی
 گه برو صبحونتو بخور نرگا: دیگه دی

 ریحانه:اوکی
شتم لقمه اخرمو میگرفتم که یکی زد به  صبحونه خوبی بود دا یام یام به به چه 

 کمرم
 سلینا:سیالم جیگ 

 من:سیالم بشین صبحونتو بخور
  good morningنگین:

 good morningمن: 
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صییبحونرو که خوردیم سییفره رو جمع کردیمو رفتیم حاضییر شیییم.من یه مانتو 
 راهرایه سفید و طوسی و جین طوسی و کتونی و با شال سفید پوشیدم.

سوار ماشین شدیم و راه افتادیم  االن تقریبا دچهار ماه ونیمه که از اومدنمون به 
دانشییگاه میگ ره تو این چهار ماه  کلی خبر از نفیسییه صییبا و ویلدا و مبینابه 

سید یلدا یه هفتا بارداره مبینا ازدواج ک ستمون ر صبا هد سه نامزد و م ردو نفی
هفته پیش عقدش بود متاسفانه ما اصال وقت نداشتیم بریم ولی جمعه برگشتیم 
سام خیلی بهم میومدن از وقتی فهمیدیم یلدا  صبا و ار شون  ش تهران و رفتیم پی
داره مادر میشییه خیلی خوشییحالیم خودش که از ما بدتر. هیجان زده از طریق 

م تبریب گفتیم و کادومونو براشون فرستادم اونا ه اسکایپ به نفیسه و مبینا هم
 قول دادن یه سر بیان ایران. 

من امروز یه کالس جداگانه با بچه ها داشییتم.رسیییدیم دانشییگاه از بچه ها 
ستاد وارد  صدای بفرمایید ا سمت کالس رفتم در زدم با  خداحافظی کردم و به 

 شدم
 من:اجازه هست؟؟

 پور درسو میخوایم شروع کنیم. در کالس و بستم واستاد:بله بفرمایید خانم بابا
نگاهی به کالس انداختم که یه جای خالی کنار اون پسییره رادوین یافتم رفتم 

 کنارش و نشستم 
 رادوین: سالم 

 من:سالم 
 استاد:خب بچه ها  کتاباتونو باز کنید مبحک امروز

 )یه ساعت بعد(
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سه ی بعد یه ت ستاد:برای امروز کافیه برای جل صورتا  حقیق از تون میخوام به 
 گروهی دونفره  من گروه هارو مشخص کردم اسمارو میخونم 

اسیتاد:محمدی و سیلیمانی،علیزاده و قاسیمی،شیهبازی و اصیالنی،بهرامی و 
 باباپور

ما  ید حت بدید اگر سییوالی هم داشییت ید تحقیتون رو انجام  یه هفته وقت دار
 کمکتون میکنم خسته نباشید

 ا این رادوینم ای بابا عجب شانسی داریم ما یا خدا یعنی من ب
 رادوین:خب من  اینکه هم گروه شدیم

 من:بله
 رادوین: خب برنامتون چیه؟؟

 در حالی که داشتیم از کالس خارج میشدیم
 گفتم:االن برنامه ای درنظر ندارم باید فب کنم  

رادوین:به نظرم اول یه تحقیق سییطحی هر جفتمون روش بکنیم بعد تصییمیم 
 گیریمب

 من:حتما
نه  ید فقط جسیییارته ممک جه رو بگ ید و نتی تا فردا تحقیقتونو بکن رادوین:پا 

 شمارتونو داشته باشم برای هماهنگی؟؟
 09من:اووم مشکلی نداره یادداشت کنید

 رادوین:ممنون خدانگهدار
 من:خداحافظ 
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 برگشم رفتم تو حیاط بچه هارو پیدا کردم نشستم کنارشون
 چطور بود؟سلینا:خسته نباشید 

 من:خوب بود
 

 نرگا:چیکار کردین؟؟
من:هیچی درس داد و از مون یه تحقیق دونفره گروهی خواست منو راودین هم 

 گروه شدیم 
 نگین:ا واقعا؟؟

 من:اره شما چیکار کردین؟؟
 نگین:امتحان دادیم وکنفرانا 

 همینجوری حرفیدیم تا زنز خورد و به کالس برگشتیم 
 جواب بدست اومده قبلی ضرب میکنم وبفرمایید؟؟با  y+kاستاد:خب پا 

 اقا:ببخشید یه لحظه  تشریف بیارید 
سوالو ح  کن تا من برمیگردم بقیه تمرینارو  سلمانی بیا بقیه  ستاد:االن میام  ا

 ح  کنید 
 نگین: چرا اونو باید ضرب کنیم مگه نباید کم کنیم ازش؟؟

 ببین اینو نرگا:نه دیگه باید کم کنیم تا معادلشو ح  کنیم
 سلینا:برنامت چیه بعد کالس؟؟

 من:چیزی به  هنم نمیرسه 
 سلینا:موافقی باهم بریم رستوران خیلی وقته نرفتیم ؟؟

 من:اره چراکه نه 
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 روبه چه هو گفتم:میاید بعد کالس بریم رستوران ؟؟
 نرگا:بریم 

 نگین:اره تروخدا بریم 
 سلینا:اوکی

ح  کردی گه هم  تا تمرین دی با ده  که زنگو زدن داشییتیم تقری ها  چه  با ب م 
 وسایلمون جمع میکردیم که اکیپ دوستای احسان و علی اومدن سمتمون 

 احسان:سالم خانومی کتاب تستتو میدی فردا بیارم برات 
نگین با حرص زیپ کیفشو بست و گفت:اوال من خانومی تو نیستم و نخواهم 

 تستاتو نداری؟؟بود ثانیا تا االن داشتی چه غلتی میکردی که جواب 
سم  ستم جواب رو بنوی سرم پیرده نتون سان:اینقدر به فکرتم هوش و حوس  اح

 خانومی
 نگین:متاسفانه کتابمو الزم دارم برو از بقیه قرض بگیر روز خو بریم بچه ها

 سوار ماشین شدیم و راه افتادیم 
 سلینا:حالم از اکیپشون بهم میخوره مخصوصا از اون پسره امیر

 بیشعور به چه جراتی منو خانومی صدا میکنه؟ نگین:احسان
 نرگا:همشون هیزو مزخرفا اصال از هم کالسی بودنمون با اونا راضی نیستم 

نگین:هیز که سهله خیلی پررو ان الشیا واقعا برای نیوشا و دوستاش متاسفم یه 
جوری باهاشییون رفتار میکنن که انگار کین؟؟فب میکنن اونا پادشییای جهانن 

 ملکه خودشونم 
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من:اه اه تروخدا در مورد اونا حرف نزن اصییال بهشییون فب میکنم عقم میگره 
 عملیا

سبونن به اینو اون که حال اون  شونو به زور میچ صال غرور ندارن خود سلینا:ا
 کسی که گیر اینا میافته  رو کامال درک میکنم 

 نرگا:واقعا ادم از دستشون کالفه میشه با اون صداهای نازکشون 
 ه ها رسیدیم پیاده شید من:بچ

ناهارو که خوردیم برگشییتیم خونه چون خوابم نمیومد نشییسییتم درمورد اون 
سایت مختلف  شتم  شه ازش در اورد دا ضوع تحقیق کردم خیلی مطالب می مو
نگاه میکردم که نرگا گفت:بسییه دیگه کور کردی خودتو با اون بی صییاحب 

 شده 
 من:وا 

 اونه بسه دیگه خاموشش کن نرگا:وا نداره االن دوساعت سر تو 
 من:خب دارم تحقیق میکنم

 نرگا:الزم نکرده زیادی کنی انیشیتن میشی خاموشش کن
 من:یه  ره صب کن اینجارو هم ببینم.

 نرگا:خاموشش میکنی یا خاموشش کنم
 من:خیله خب باشه

 لبتابو خاموش کردم و بستم 
 من:بفرما خوبه ؟؟

 من میای بریم یکم استراحت کنیم. نرگا:افرین حاال هم من  بچه خوب با 
 من:نه تروخدا



wWw.Roman4u.iR  62 

 

شدی  شام  شات من  خون ا شو نزن االن باید یکم بخوابی چ صال حرف نرگا:ا
 سریع بلندشو 
 من:نرگسی!!! 

 نرگا:را نداره جون تو بجنب 
بلند شییدم رفتم تو اتاق از نردبون باال رفتم و رو تخت دراز کشیییدم یه زنز به 

 و گوشیمو کنار گ اشتم و خوابیدم مامانم زدم حالشو پرسیدم
 《نرگا 》

تو تراس نشییسییته بودم و به بیرون نگاه میکردم  یکم هوا سییرد بود برای همین 
پلیور صورتیمو پوشیدم نفا  عمیقی کشیدم  چند دقیقه میشد که نشسته بودم 
تصمیم داشتم برم داخ  که صدای ماشین شنیدم به لبه تراس نزدیب شدم و تا 

 ببینم کیه؟
سمت راننده پیاده  شد یه مرد بود انگار سنگینی نگامو حا کرد و سرشو اورد 

 باال بعد عینکشو برداشت 
دانیال بود درحال غرق شدن تو چشاش بودم که با سالم کردن رادوین به خودم 
اومدم و سریع رفتم تو بغ م گرفته بود .از رو در لیز خوردم و نشستم زانو هامو 

 بغ  کردم 
 چرا؟
 چرا باید اینجا باشه؟ اخه 

 کم درد کشیدم؟
 کم چشمام سوخت؟ 
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 کم تیکه و کنایه شنیدم؟؟
 کم دلم،غرورم،شخصیتم شکست و خورد شد ؟

 خدایا
توان مقاومتشییو ندارم وقتی کنارم باشیییه نمیتونم خودمو کنترل کنم  نه نه من  

 نمیخوام دوباره بشکنم!!!
 

 َنشیڹ >>><<< هیچڪَسی مونَدنے نیسی َاَلکے واَبسِتہ 
شد اگه  ست چپم میوفته. با اینکه زیاد  مهم نی ولی خیلی خوب می نگاهم به د
ید و دلش  ید جا نبودم خورد شیییدنمو کسییی نم نبود اونطوری من االن این
نمیسییوخت متنفرم از اینکار که کسییی دلش برام بسییوزه چه قدر اون روز گریه 

 کردم چه قدر خون از دستم جاری شد.
 دیرتر منو میرسوند من مرده بودم  اگه سلینا یه  ره

ولی..ولی..من دوسییتش داشییتم عاشییقش بودم چه اینده نگری هایی برای 
 جفتمون نمیکردم 

با  مه  یاد فت چرا فقط  خاطر اون دختره حسییود ترک کرد نگ به  اون منو منوو 
بغض گفت منو ببخشییش دیگه نمیتونیم باهم باشیییم هیچوقت اون بغ ییو 

 نفهمیدم
 

سل شد اینقدر رفتارش خوب بود روزی که با  شدم نمیدونم چی ینا هم ترم  زبان 
 که  روم تاثیر گ اشت تونستم بهش اعتماد کنم.
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اونو خواهرم معرفی کردم یه همدم عالی یه کسییی که میفهمتت سییعی میکنه 
درکت کنه من  یه راونشییناسییه میزاره قشیینز دک و دلیتو خالی کنی  فقط سییلینا 

و میدونسییت تا بچه ها ی اکیپ  موقعی که  منو در  بیشییتر از ق یییه منو دانیال
سم  شده وقتی بهش گفتم چه قدر دادو بیداد کرد ق حال گریه دید نمیفهمید چی

 خورد دانیال و میکشه اینقدر عصبانی بود که بچه ها بزور ارومش کردن 
متوجه نشیده بود که من رگمو زدم وقتی فهمید فقط نفرین میکرد.قسیمش دادم 

که دانیال اسیب ببینه اونم قبول کرد ولی هیچوقت دانیال و نبخشید. کاری نکنه 
فقط تالش میکرد منو تغییر بده من از وضعیت افسردگی بیام بیرون کمی شادم 

 کنه و واقعا تاثیر گزار بود.
همیشه به خاطر همچین دوستایی به خصوص سلینا   از خدا سپاس گزار بودم 

ه برام کشیدو جبران کنم  اگه االن حالم خوبه امیدوارم بتونم یه روزی زحمتی ک
 به خاطر لطف دوستامه 

خدا کنه بتونم تحم  کنم جلوش سییسییت نشییم. باید قوی باشییم اره باید قوی 
 باشم.
 《سلینا 》

 از تخت پایین اومدم رفتم تو سالن 
 من:نرگا؟نرگسی

 وا په این دختره کجاست ؟؟
 من:نرگا ؟؟نرگسا؟

 نرگا:اینجام 
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 ومد پایین از پله ها ا
 من:علیب سالم 

 نرگا:سالم 
 من:معلوم هست کجابودی دوساعته دارم صدات میکنم 

 نرگا:تو تراس 
شاش  سا ببینم چرا چ شدم وای شتر  دقیق  صداش گرفته بود یکم به چهرش بی
اینقدر قرمزه ؟؟اخمامو کشیییدم توهم میخواسییت از کنارم رد شییه که بازوشییو 

 گرفتم با تعجب نگام کرد 
 نرگا:وا چیکارمیکنی؟ اجی بزار برم کار دارم 

 من:چرا چشات قرمزه ؟؟
 نرگا:اوهه حاال فب کردم چیشده چیزی نی بابا 

 من:نرگا
 نرگا:جانم؟

 من:چرا چشات قرمزه ؟؟
 نرگا:خستم 

من:دروغو ی خوبی نیستی چون تو ماشین جای همگی چه رفت و چه برگشت 
نصییف شییبم باشییه  تو 2ا سییاعت خوابیدی موقعی هم که اینجوری بخوابی ت

 خسته نمیشی
 نرگا:چیز مهمی نی اجی

 من:نرگا  چرا چشات قرمزه ؟؟گریه کردی؟؟
 یه نمه ه  شد مطمئنن گریه نرگا بی دلی  نی مگه اینکه
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 من:نگو که برای اون بی غیرت گریه کردی که دهنتو خورد میکنم 
 نرگا:ا اجی اروم باش 

 کردی اره؟؟سلینا:اجیو کوفت برای اون گریه 
 نرگا:اره دلم گرفته بود یاده اون افتادم اشکم در اومد االنم تموم شد

من:غلط کردی یاد اون بی شرف افتادی یب بار دیگه فقط یه بار دیگه به خاطر 
 اون گریه کن چشاتو از کاسه درمیارم 

 نرگا:ای بابا
وگرنه من:زهرمار فب کردی هنوز یادم نرفته اون روزو حیف  که قسییمم دادی 

 زندگی شو سیاه میکردم
 نرگا:بسه دیگه اه بهت گفتم یه گرفتگی ساده بود یهو اومد تو  هنم 

 االنم تموم شد رفت 
 چون صدامون بلند بود ریحانه و نگین باترس از اتاق اومدن بیرون

 ریحانه:چه خبر صداتو نو انداختید رو سرتون ؟؟
 من:هیچی خانم یاد اون استغفرالله

سلینا  شی زور که نرگا: با کن عجب غلطی کردما.اقا نمیخواد نگران من با
 نی

 نگین:معلوم ها شما چتونه من  سز و گربه افتادید به جون هم؟؟
 من:هیچی نشده از این به بعد من الل میشم هر غلطی دلتون میخواد بکنین 

 رفتم تو اتاق یه پالتو شال سرم کردم گوشی و سوییچمو برداشتم 
 این وقت شب ؟؟ریحانه:هی کجا 
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 من:قبرستون اگه میای برو حاضر شو
 نرگا:این لوس بازیا چیه؟

 من:هرچی دلت میخواد اسمشو بزار 
 نگین: گه اضافی نخور گمشو تو اتاق 

 من:خداحافظ
 در کوبیدم بهم رفتم سوار ماشین روشن استارت زدم و از پارکینز خارج شدم

 《سامیار》
د مشکی سلینا با سرعت باد از کنارم ر داشتم وارد پارکینز میشدم که شاستی

 شدم 
شینو  شه ما شی شب کجا داره میره  به رفتنش نگاه میکردم که یکی  وا این وقت 

 زد نگین بود شیشه رو کشیدم پایین 
 نگین: سالم اقا سامیار کمکمون کنید

 من:سالم چیشده ؟؟
اشینش منگین:نرگا و سلینا دعواشون شد سلینا با ماشینش رفته نمیدونم کجا 

بنزینش کمه من یادم رفت بنزین بزنم احتماال تو جاده ماشییینش خاموش شییه 
دیر وقتم هست میترسم اتفاقی براش بیافته تروخدا برید دنبالش زیاد دور نشده 

 همین االن رفت
 من:باشه میرم شما برید تو 

 نگین:دستتون درد نکنه
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ساعتی تو راه بودم ک سرعتمو زیاد کردم نیم  شیندور زدم و   ه دختری کنار یه ما
شه زدم رو ترمز و  سر اطرافش بودن  جلوتر که رفتم دیدم خود دیدم که چن تا پ

 پیاده شدم 
 سلینا:ولم کن کنافط

 پسره:ناز نکن بزار بریم یه جای خوب همه باهم حال میکنیم 
 سلینا:من باتو ودوستای الشیت بهشتم نمیام ولم کن کمب 

 پسره:خواهیم دید
 کن بی ناموس من:هوی ولش 

 یه مشت زدم تو صورتش که پرت شد اونطرف تر 
 سلینا:سامیار؟؟؟

 پسره:بچه ها بزنیدش 
یکی یکی میومدن جلو اولی یه مشییت زد که جاخالی دادم دسییتشییو گرفتم و 
ست دوباره  پیچوندم .یه دونه زدم رو گردنش  دومی با یه چوب زد به کمرم خوا

 د زدم به پهلوش بزنه که چوب گرفتم کشیدم بعد یه لگ
سلینا یه لحظه چرخید با مشت زد تو دهنه  یه پسر داشت باسلینا جنز میکرد 
شده بودن ومیومدن  شون بلند سری ها سر هلش داد که گرفتمش یه  سره یه پ پ

 جلو
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یه دفعه همشون حمله کردن کمره سلینا گرفتم و بلندش کردم و چرخوندم اونم 
اونا همشون افتادن وقتی بلند شدن سریع  منظورمو فهمید پاهاشو باز کرد زد به

 سوار ماشین شدنو رفتن .دوتامون نفا نفا میزدیم وقتی اروم شدم
 گفتم:معلوم ها این وقت شب اینجا چه گهی میخوری 

 سلینا:هو صداتو بیار پایین به تو ربطی نداره 
 من:اگه یه  ره دیرتر میرسیدم معلوم نبود چه بالیی سرت میوردن 

 س از لطفتون منت گ اشتی رو سرم سلینا:سپا
 من:فقط ساکت باش گمشو تو ماشین دختره خیره سر

 سلینا:خیره سر عمته حرف دهنتو ببند 
 من:خفه شو دختره،استغفرالله برو بشین تو ماشین 

 سلینا:دختره چی؟؟بلند بگو منم بشنوم 
 من:نرو رو مخم برو بشین تو ماشین 

 سلینا:اگه نرم چی میشهه؟؟
 نرو ببین چی میشه!! من:تو 

 سلینا:هرکاری میخوای بکن من سوار نمیشم میخوام برم بگردم 
 من:تو این برو بیابون منال کجا میخوای بگردی؟؟

 سلینا:فوضولی؟؟
 من:اره فوضولم سوار شو 

 سلینا:نمیشم
 من:که نمیشی نه؟؟

 سلینا:نه نه نه 



wWw.Roman4u.iR  70 

 

 من:باشه پا وایسا نگاه کن 
 م رو شونم و به طرف ماشینم حرکت کردم خم شدم پاهاشو گرفتم انداخت

 سلینا:جیغ؛دیوانه چیکار میکنی؟
 من:عجب شبه قشنگیه

 سلینا:منو بزار زمین با توام 
 من:میگما چه اسمون پرستاره اس

 با مشت میزد به کمرم 
 سلینا:بیشعور منو بزار زمین 

 من:نوچ 
 سلینا:به نفعته منو بزاری زمین وگرنه 

 من:وگرنه؟
 سلینا:مکشمت تیکه تیکه ات می کنم بزارم زمین 

 من:خیلی غر میزنی سرم رفت 
 سلینا:ولم کن 

وقتی رسیدم به ماشین گ اشتمش رو صندلی موقعی که  نشستم میخواست در 
 بره که قف  مرکزی رو زدم 

 سلینا:بزار برم بیرون 
 لو وماشینو روشن کردم:شرمنده االن باید به نگین خانم تحویلت بدم کوچ

 سلینا:کوچولوخودتی درو باز کن من اون نگینو میکشم 
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من:هرکاری میخوای بکن من االن موظفم برت گردونم خونه چون دوسییتات 
 نگرانن

 شروع کرد به زدنم 
 من:هی هی چه خبرته؟

 سلینا: میکشمت من نمیخوام برگردم 
 دستشو گرفتم ولی هی تقال میکرد 

 من:اروم باش 
 م خورده میخوام برم دریایی چیزی بلکه اروم شم میفهمییسلینا:بابا من اعصاب

 من:نه نمیفهمم این ساعت یه دختر تنها کجا میره که تو اولیش باشی؟
 سلینا:عجب گیری کردما اصال خودت ببر منو یه جایی 

 من:نه تروخدا دیگه چی 
 سلینا:فلج که نمیشی منو یه جا ببری میشی  

 من:خیله خب 
 یری کجا ببرمش حاال تو این هیرو و

 االن دخترا تنهان اووم..گوشیمو برداشتم زنز زدم به رادوین 
 رادوین: جانم

 من:سالم  
 رادوین:سالم سامی کجایی برقا رفته 

من:ای بابا چیزه...ببین رادوین دخترارو ببرید پیش خودتون من االن با یکیشون 
بخورید مراقب اینجام حدودا یکی دوسییاعت دیگه میایم اونجا شییما شییامتونو 

 دختراهم باشید 



wWw.Roman4u.iR  72 

 

 رادوین:بروی چشم 
 من:بای

 رادوین:بای بای 
 قطع کردمو گ اشتم کنار 

 سلینا:چیشده؟؟
 من:هیچی بالاجبار فعال خدمت مادمازلیم 

 سلینا:منظور؟؟
 من:منظورم اینکه کجا بریم ؟؟

 سلینا:اوووممم..چه بدونم بریم پارک 
 من:پارک؟؟خب 
 به جلو نگا کردم

 پارک بهتره؟؟ اووم اهان فهمیدم !!کمربندتو ببند  من:کدوم
 ماشینو روشن کردم و راه افتادیم

 یه ساعت بعد 
 《سلینا》

شتم به بازی بچه ها نگاه میکردم عین میمون از طنابا  سته بودم و دا ش تو پارک ن
 باال میرفتن به نظر جالب میومد این سامیار هم معلوم نی کجا مونده 

رم حلقه کردم بلکه گرم شییم صییدای شییکمم هم در وویی سییردمه دسییتمو دو
 اومده بود هییی 

 یه دفعه افتادن چیزی رو شونم حا کردم یه کاپشن مردونه 
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 سامیار: قشنز بپوش گرم شی 
 من:خودت چی ؟

 سامیار:من سردم نی تو بپوش 
شروع کرد به باز کردنش. چه بویی خوبی ازش  شت بینمونو  شمبایی رو گ ا م

 رک سوخاری میومد. اخ جون م
 من :وایی مرک سوخاری 

 سامیار:یکم یواش تر هم میتونی بگی تا مردم من  قورباغه نگامون نکنن 
 من:خوب حاال 

یه تیکه برداشییتم گاز زدم وایییی عالیه ترد و تند عاشییقتم خدا سییه تا تیکه هم 
شابه هم خوردیم  شو خورد وقتی نو سکوت غ ا سامیار یواش و ودر  خوردم .

 گفتم: 
 مستر سامیار ()mr.samiarننمنو

 سامیار:خواهش 
 من:میگم عجب پارکه خوبیه

 سامیار:اوهوم موافقم 
 )نیم ساعت بعد(

سکوت گرفته هیچی نمیگه فقط  سرید این اقا هم انگار روزه  صلم  ای بابا حو
 دورو برو نگاه میکنه 

با حسییرت به اون وسیییله بازی نگاه میکردم دختر و پسییر سیین منم رفته بودن 
 سمتش اونوقت من من  چی تمرگیدم اینجا 

 من:نانانایی نانای نایییی دیدیری دیری دیری دی 
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 سامیار:چته؟؟
 من:هیچی حوصلم سر رفت 

 سامیار:زیرشو کم کن
 من:هاها چه قدر تو بامزه ای 

 سامیار:ممنون میدونستم 
 من:ای بابا پاشو یه کاری بکنیم حوصلم سر رفته  

 ؟؟سامیار:منال چیکار کنیم
 حاال موقعشه دستمو گرفتم طرف .وسیله بازیه

 سامیار:مطئنن منظورت اون وسیله مزخرف نی ؟؟
 من:اتفاقا خودشو پاشو میخوام باهاش بازی کنم

 سامیار:از سنت خجالت بکش
 من:میکشم تو نگران نباش پاشو 

 سامیار:شرمنده با این سازت نمیر*ق*صم
 بلند شدم روبروش دستشو گرفتم 

 صی خوبشم میر*ق*صیمن:میر*ق*
 سامیار:ولم کن بچه 

 من:اه لوسه ننر بیا دیگه
 سامیار:نوچ 

 من:به درک اصال خودم تنها میرم 
 دستم کشیده شد 
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 سامیار:شما هیچجا بدون من تشریف نمیبری
 

 من:میبرم کی جرأت داره جلومو بگیره 
 سامیار:من

 پامو من  بچه ها کوبوندم زمین 
یه من: اه ولم کن میخوام  تامن تخل بازی نکن وایسیییا  خب تو  بازی کنم  برم 
 انرژی کنم بعد برگردیم 

 سامیار:خیله خب
 اخ جون راضی شد.باهم رفتیم به سمت بلیط فروشی

 سامیار:اقا یه بلیط برای ایشون لطفا 
 مامور:شرمنده داداش بازی دونفرس باید دونفره برید 

 من:چرا دونفر؟؟
مسییابقه بزارن بعد به ما گفتن االن بلیط وبه   مامور:قرار یه بیسییت دقیقه دیگه

 دونفر بدیم بعد مسابقه بازی تعطیله 
 سامیار:فقط یه دور کوچیب میخواد بره

 مامور:متاسفم داداش نمیشه 
 سامیار:باشه مرسی 

 من:ولی من میخوام برم 
 سامیار:شنیدی که چی گفت 

 من:بله شنیدم 
 سامیار:پا هیچی راه بیفت 
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 کشیدم بازوشو گرفتم 
 من:سامیار

 سامیار:خودت میدونی جوابم چیه چرا اصرار میکنی
 صدامو بچگونه کردم 

 من:سامیالر جونم بیا باهم بلیم بازی توکنیم لطفا
 سامیار:نه 

 من:اه فقط ضد حالی گور بابای بازی بجنب بریم خونه یاال 
 دیدم حرکت نمیکنه 

 من:بریم دیگه چیه وایسادی 
 بگم اخه بچه ای بچه .بیا بریم تا بلیطاش تموم نشده سامیار:من به تو چی 

رفت بلیطارو گرفت وسیییلمونو تحوی  دادیم پیش بقیه وایسییادیم یکی باالی 
 سنگی وایساد و شروع کرد به صحبت کردن

 مرده:خب سالم به همگی شبتون بخیر 
 مسابقه اینجوری که شرکت کننده ها باید از موانع عبور کنن و در کمترین زمان

سیییه تا پرچم بردارن هرکی تایمش زودتر از بقیه تموم بشیییه برنده اس وجایزه 
 خوبی میگره

 اول  باید از طنابا باال برید یکی از پرچما اونجاست  
وارد تون  بشییید وقتی داخ  شییدید باید سییریع حر کت کنید و اونو بگ رونید 

ن بیاید  ره پاییممکنه تو تون  چیزایه جالب ببینید بعد همراه پرچم دوم ازسییرسیی
از زیرتورا,باید رد شید پرچم سومو بردارید بعد زنز بزنید تا زمان متوقف شه.  



 77 پاره شیآت یدخترا

صحبت نکنید  سابقه درمورد چیزهایی که تون  دیدید  شمندیم تا پایان م خواه
 تا بازی هیجان داشته باشه فقط یب دقیقه وقت دارید  موفق باشید 

 سامیار:چه قدر مسخره 
 من:اینقدر غر نزن 

ته بودن   که هردو گروه رف له بوده  یدونم چی تو اون تون گروه اول و دوم رفتن نم
توش جیغ زدن  هیچ کدوم از گروه پرچم دومی رو از تون  برنداشته بودن نوبت  

 رسید به اخرین گروه یعنی ما 
 من:من میخوام ببرم اگه ببازیم کلتو میکنم

 سامیار:هه اصال مهم نی 
 گه به موهات احتیاج نداشته باشیمن:خیلی مهمه البته ا

 شروع ۱،2،۳اقاه:خب اماده
شروع کردم   سریع طنابو گرفتم  سامیار کمرمو گرفت بلندم کرد  باهم دوییدیم 

 به باال رفتن سامیارم پشت سرم 
 وقتی رسیدیم  پرچمو برداشت و وارد تون  شدیم 

 ثانیه از وقتتون رفته 12اقاهه:گروه شماره سه 
 تند تر برو دختر سامیار:بجنب 

 جلوتر که رفتیم احساس نرمی چیزی رو تو دستم حا کردم 
 من:وایی خدا  چرا دستم یه جوریه 

 سامیار:اره منم همین حسو دارم ا،سلینا پرچمو پیدا کردم سریع برو 
 یکم که جلو رفتم نور و دیدم وقتی زیر دستمو دیدم یه جیغ کشیدم 

 من:موش وایی موش 
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 بود ولی انگار زنده نبود اییی حالم بهم خورد موش زیر دستامون
 سامیار:ولش کن اینارو برو بیرون 

 وقتی از تون  اومدیم با سامیار از سرسره لیز خوردیم 
 ثانیه از وقتتون رفت34آقاهه:

 رو زمین نشستیم از زیر تور در حال رد شدن بودیم 
 من: دیگه نمیتونم 

 سامیار:یکم تندتر بیا 
 از من بیرون اومد ولی من پام به تور گیر کرده بودسامیار زودتر 

 سامیار:بیا دیگه
 من:نمیتونم گیر کردم 

 19،18،17ثانیه شمارش معکوس 20اقاهه:
ست زدنو  سامیار دوباره اومد زیر تور  با اینکارش خیلیا د شده بودم که  نا امید 

 گفتن :زود تر زودتر 
شید سریع منو ک شد  شت و  رفت طرف پام وقتی پام ازاد  بیرون پرچم هم بردا

 دوییدیم  بعد زنگو زد 
 اقاهه:تمام گروه سوم برنده شد تشویقشون کنید 

 همه دست زدن حتی گروه های دیگه اخ جون بردیم 
 من:ما بردیم بردیم هورا بزن قدش 

 دستامونو بهم کوبیدیم 
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باره به گروه سییوم با زمان   با  ثانیه نفر اول .گروه دوم50آقاهه:خب تبریب دو
ثانیه نفر دوم مسابقه هستن افرین بر شما 55نفر سوم گروه اول با زمان 59زمان 

درمورد چیزی که تون  بود باید بگم شییما روی موش های مصیینوعی حرکت 
 کردین  موش مرده نبوده 

 تو راه برگشت به خونه بودیم.
سییامیار:خب اینم از این شییام که خوردی بازی که کردی سییه تا جایزه هم که 

 ردی خوب شد ب
 من:بلی بسیار خوب شد 

 سامیار:جدا از این میشه بگی چرا با دوستات دعوات شد 
 من:تو از کجا میدونی ؟؟

 سامیار:نگین گفته بود 
 من:هیچی نبود من یکم خواستم ناز کنم 

 سامیار:منظور 
 من:سواستفاده از موقعیت برای قدر دونستن من 

 حتما دق کردن.  سامیار:ای اتیش پاره دوستات تا االن
 من:خیلی خوبه اینجوری حرص میخورن 

 سامیار:نوچ نوچ نوچ دخترا هم دخترای قدیم 
 من:همینه که هست

صدای  شدیم  سرا  سیدیم خونه من  اینکه برقا هنوز نیومده بود  وارد ویالی پ ر
 جرو بحک مویومد

 ریحانه:اقا قبول نیا مانگو جز میوه جات نمیشه 
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 وشون میشه من خودم تو فروشگاه دیدم رادوین:چرا اتفاقا جز
 دانیال:داداش من اون اینگیلیسی انبه اس داری جر زنی میکنی 

 0 که رادوین از غیر به بدید20نگین:راس میگه همه
 

 کامران: حیوان موش 
 رادوین:ماهی 

 نرگا:مرک
 دانیال:میگو 

 نگین:مار 
 ریحانه:ای بابا منم ماهی نوشتم 

 10بقیه 5کامران:ریحانه و رادوین 
 منو سامیار:سالم

اوناهم جواب دادن برقاهمون لحظه اومد دخترا با چشییای خونی نگام میکردن 
 یه دفعه نرگا بلند شد با دمپایی اومد طرفم که پشت سامیار قایم شدم 

 نرگا:معلوم ها کدوم جهنمی بودی عنتر 
 من:به توچه 

ستم سامیارو دور زد و  نرگا:تربچه خر مگه اینکه د شت میزنم  سه اتی بهت نر
 افتاد دنبالم رفتم اونطرف مب  اونم یه طرفه دیگه مب 

نرگا:کنافط بیشییعور نمیگی اونجوری اون وقت شییب بری یه بالیی سییرت 
 میاد؛بعد ما  چه خاکی باید تو سرمون بریزیم؟
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 نگین:راس میگه 
 لت میار گفت بیاد دنباریحانه:کارت درست نبود حاال خوب شد نگین به اقا سا

 من:خوبه خوبه نمیخواد هی حرفشو تایید کنید
 نرگا:جرئت داری وایسا 

 من:جونمو از سر راه نیوردم که غروغرو خانم
 کامران:دخترا با کنید 

 نرگا: میکشمت 
 من:کمب این دیوونا 

 رفتم پشت دانیال
 دانیال:چیکار میکنی؟؟!

ستم به دامنت یه امپولی چیزی ستاد د شده میخواد منو  من:ا به این بزن روانی 
 بکشه 

 نرگا:یه روانی نشونت بدم کیف کنی دختره بیشعور 
 نگین و ریحانه و پسرا قهقه میزدن 

 اخر سرم منو گرفت کلیم زدتمو قلقلکم داد 
سلینا:آی خدا صبر عیوب به من و شوهر این سلیطه بده که هست و نیست منو 

 به فنا داد
 درد گرفت رادوین:وای خدا دلم 

 نرگا:به کی گفتی سلیطه هان ؟؟
 من:به خوده اجنبیت گفتم 

 نرگا: من تو رو؛ریحانه ولم کن بزار برم ادبش کنم ولم کن
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 ریحانه:با کنید بابا 
 کامران:دیگه نمیتونم بخندم واییی خدا چه قدر شما دخترا بامزه اید

 《ریحانه》
 دخترا بامزه اید  کامران:دیگه نمیتونم بخندم وایی خدا چه قدر شما 

 رادوین:واقعا
 من :کافیه دیگه بیخیال 

 نگین:الوچه!!!
 همه چشما رفت طرف نگین 

 نرگا:جان؟
 سلینا:هوشا جایزه ماست 

 بعد رفت مشمبارو از نگین گرفت
 من:ما؟

 سلینا:منو )به سامیار اشاره کرد(ایشون 
 ا کارتی کهواینکه دوتا جایزه دیگه هم بردیم خرید از یه فروشییگاه معروف ب

 دادن به همراه بلیط شهربازی 
 رادوین:نمنه؟؟

 نرگا:اونوقت چجوری اینا رو بردید؟؟
 سلینا:شرکت در یب مسابقه 

 من:که اینطور
 نگین:به جرم اینکه ما رو ا یت کردو باید الوچه بدی 
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 سلینا:نه تروخدا دیگه چی
 من:راس میگه

 نرگا:من الوچه موخام
 سلینا:نمیدم

 من:دلت میاد
 سلینا: یا آف کورس 

 کامرا:وایسا ببینم مگه نگفتی با سامیار این جایزه ها رو بردی ؟؟
 سلینا:اره که چی

 دانیال:پا ماهم از اون الوچه سهم داریم 
 رادوین:راس میگه سهم مارو بدید یاال 

 سلینا:یعنی چی مال خودمه 
 سامیار:بشین بینیم بابا مال خودمه همه جایزه باید نصف شه 

 نا:عمرا همش مال منهسلی
 من:دوستان عزیز 

 همه به من نگاه کردن متوجه نگاه شیطونم شدن
 من:اینجوری فایده نداره باید از یه عم  دیگه وارد بشیم 

 نگین:حله
 omgنرگا:

 رادوین :منظور؟
 سلینا چشمش بین من و بچه ها در دوران بود 

 من:منظور همه دستا باال پنجه گربه بگیرید 
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 ه یا کامران:او
 نگین:بروبچ همه به سمت هدف 

 سلینا:میکشمتون اگه اونکارو کنید
 من:نمیکنیم درصورتی که 

 سلینا:نه
 دانیال:شاگردای عزیز همه اماده باش؛حمله

 داشتیم میرفتیم تو شکمش که گفت:غلط کردم بیاید تقسیم کنین 
 من:چه دختر خوبی باریکال 

 نرگا:من برم ظرف و قاشق بیارم 
شقی که ظرف الوچ سیم کرد اولین قا سط بعد دانیال به اندازه تق شت و ه رو گ ا

 گ اشتم دهنم طعم عالی ترشی رو تو زبونم حا کردم  عالی بود
 من:به به 

 نگین:واییی مامان 
 سلینا:وجدانا الوچش اصله 

 سامیار:کامران از اون الوهات بده 
 کامران:بیا 

 رادوین:وای وای عالیه 
 نخورید دلتون درد بگیره دانیال:بچه ها زیاد 

 رادوین:بیخی بابا بزن به بدن 
 نرگا:واییی خدا خیلی ترشه
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 دانیال:اره 
تا یه سیییاعتی موندیم و دخ  الوچه ها رو اوردیم .بعدم رفع زحمت کردیم و 

 برگشتیم خونه و خوابیدیم
 《نگین》
 2 ساعت:ریحانه داریم کالس ساعتی چه امروز میگم:من

 ؟؟سلینا:امتحان خوندین 
 نرگا:من فقط یه نگاه کردم 

 من :من زیاد نخوندم میکشمتون اگه نرسونید!!
 ریحانه:خب بابا

 سلینا:ساعت بدین!!
 12:30نرگا:اومممم

 ریحانه:من گشنمه 
 سلینا:خب،چی میخورید؟

 من:کوکت  نداریم ؟
 سلینا:فب کنم داریم نه نرگا؟

 نرگا:سه تا داریم
 ا علیسلینا:اوکی االن یه چی درست میکنم ی

 بلند شد رفت اشپزخونه 
 نرگا:میگم این سوال نداره؟

 ریحانه:نه فقط اینجا،گفت از این فرموله بریم 
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 نرگا:همون که دیروز گفت؟
 ریحانه:اوهوم

 من:اقا این سوال درسته؟؟
 ریحانه:اره

نیم ساعت بعد ناهار خوردیم و وسایلمونو جمع کردیم. من رفتم اتاق و شروع 
شدن.خب یه مانتو سفید مشکی با شال و کتونی و شلوار ج ب کردم به حاضر 

 مشکی یه ارایش ساده بارژ صورتی 
گوشیییمو از شییارژ کشیییدم رفتم جلو ایینه یه عکا گرفتم و بعد خاموش کردم 

 انداختم تو کیفم یه ب*و*سم برای خودم فرستادم و رفتم بیرون 
ه رو ه بودن پسرای دانشگانرگا:اوه مای گاد با تیپی که امروز زدیم ت مین زند

 نمی کنم
 من:بیز الیب 

 سلینا:میگم مانتوم خوبه یا عوض کنم
 ریحانه:نه خوبه 

 نرگا:بچه ها
 سرمنو برگردندیم دیدیم داره سلفی میگره ژست گرفتیم

 
 نرگا:اووه چه عکسی!

 من:بریم دیر شد.
 سوار ماشین شدیم و رفت به سوی دانشگاه 
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 )بیست دقیقه بعد دانشگاه(
 ن:پا حواست باشه برسونیم

 سلینا:نگران نباش 
 صدای اشنایی اومد که نگام رو به سمت در کشوند اکیپ پسرا تشریف اوردن 
 چه خوشتیپ کردن دخترکش شدن با اومدنش صدای پچ پچ دخترا باال گرفت

 بهمون سالم کردن و رفتن پشت سرمون 
 برگه از دفترشپنج دقیقه بعد اسییتاد اومد بعد ح ییور غیاب کردن یه سییری 

 کشید بیرون 
 استاد:کتابارو ببندید امتحان میخوام بگیرم 

ستم  سوال و نتون سه تا  سریی را رو هم جابه جا کرد  برگه هارو پخش کردن یه 
 بنویسم میخواستم از رو برگه سلی ببینم که با حرف استاد موندم

 استاد:خانم سمایی برید پیش اقای نظری بشینید 
 ه با حرص گفتم :چشم استادتف به این شانا ا

 《کامران》
نگا تروخدا با این سیین مجبور به چکارایی که نشییدم داشییتم دوتا سییوال اخرو 

 مینوشتم که استاد گفت:
 خانم سمایی برید پیش اقای نظری بشینید 

 نگین:چشم استاد
اومد نشییسییت پیش من  با حرص برگشییو کوبند رو میز خودشییم پرت کرد رو 

 ننوشته بود صندلی سه تا سوال و 
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یه پنج دقیقه گ شت که گفتن فقط بیست دقیقه دیگه وقت داریم تا االن ده نفر 
 داده بودن و رفتن بیرون 

 سوال اخرمو که نوشتم نگین صدام کرد
 نگین:پیا پیا 

 من:چیه؟
 نگین:برادر کامران یاری برسان 
 من:نمنه!شرمنده خودت بنویا

 کم نمیشه نگین:یه کمب کنی چیزی از شک  و قیافت 
 من:نوچ

 نگین:به درک خصیص  
 من:میخواستی درس بخونی 

یه من هیچ وقت تقلب  چن دقیقه که گ شیییت دیدم هنوز چیزی نتونسییته بنو
شدمو دادم  شدم اینبارو یه دور جوابامو  نگاه کردم بعد بلند  نکردم ولی مجبور 

ودم بوقتی برگشییتم سییره جام کاغ ی که توش جوابارو نوشییته بودم و تا کرده 
 گ اشتم رو میز نگین  با تعجب نگام میکرد. 

من:سییریع بنویا جوابارو ایندفعه کوتاه میام ولی دفعه بعد درس بخون خانم 
 غر غرو 

 از کالس خارج شدم،دوستاش اومدن پیشم 
 ریحانه: نگین تموم نکرد ؟

 من:نه هنوز 
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 رفتم پیش بچه هادانیالم بود
 من:سالم داداش

 دانیال:علیب سالم 
 دوین:چطور دادی ؟؟را

 کامران:خوب
 《رادوین》

 کامران:خوب 
 من:اوهوم 

 دانیال:برنامه تون چیه ؟؟
 سامیار:سرهنز کارمون داره باید بریم 

 کامران:اره بریم 
 من:شما برید کالس دارم 

 کامران:بیخی بابا 
 من:نه باید برم 

 سامیار:باشه بای کامران بریم
 کامران:بای

 دانیال:به سالمت 
 دورتر شدن دانیال گفت: کالس چی داری تو؟وقتی 

 من:الکی گفتم با ریحانه قرار دارم
 دانیال:جان؟؟؟
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 من:منحرف برای پروژه ها
 دانیال:اوهه

 من:بله 
 دانیال:باشه من برم دیگه سر کالسم فعال 

 من:بای دادا
 گوشیمو دراوردم بهش مسیج کردم

 ^سالم^
 ^^سالم اقا رادوین ^^

 اده االن باهم بریم برای تحقیق^^میگم اگه وقتتون از
 ^^مشکلی نی فقط کجا باید بیام^^

 ^بیاین سمت پارکینز دانشگاه یه هیوندای سفید هست اونجا منتظرتونم ^
 ^^اوکی االن میام ^^

 خب این از این رفتم سمت ماشینم وایستادم 
چن دقیقه بعد سرو کلش پیدا شد به تیپش دقت نکرده بودم چه خوشگ  شده 

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

 لبخند زدم و درو براش باز کردم 
 من:بفرمایید

 ریحانه:ممنون
 من:خواهش میکنم 
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ستم و از پارکینز اومدم بیرون و به  ش ستم و بعد رفتم خودم ن شد و درو ب سوار
 سمت مقصد حرکت کردیم. 

 )یه ساعت بعد(
 من:رسیدیم 

شدیم دوربینمو برداشتم  یه جاییی رو با کمب دوستم پیدا کرده بودیم که پیاده 
 خیلی بدردمون میخورد

صورت  صی دیدم به  از یه چیزی عکا میگرفتم که ریحانه رو تو یه حالت خا
 نیم رخ تو همون حالت ازش عکا گرفتم خیلی قشنز شد 

 قب  از اینکه بفهمه دوربینو به طرف دیگه ای گرفتم 
 دیگه پارک هم رفتیم  جاهایه 

داشییتیم از یه جایی رد میشیییدیم که اگه حواسیییت نباشیییه و لیز بخوری کال 
شتم پایین میرفتم که یه لحظه ریحانه  ستم  بدنت بهم میرزه با احتیاط دا سی اکو
لیز خورد و پیرهنمو گرفت منم سییریع کمرشییو گرفتم  خدا رحم کرد سییریع 

 ماش شدمگرفتمش نمیدونم چیشد بهش زل زدم غرق چش
 《ریحانه》

کمرمو گرفته بود منم پیرهنشییو انقدر ترسیییده بودم که خدا میدونه سیینگینی 
 نگاشو حا کردم و منم بهش نگاه کردم 

تا چن دقیقه اینجوری بودیم که احسییاس کردم سییرامون داره نزدیب میشییه به 
 خودم اومدم  تکون خوردم اونم فهمیدم اروم از هم جدا شدیم 
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فت:اهم اهم خب اینجا خیلی لیزشییما دسییتتو بده به من تا به سییرفه کرد و گ
 نیافتی 

وای خدا یکی منو بگیره سییرخ شییده بودم  توی این هیرو ویری قلبمم تند میزد 
ستم یخ یخ بود ولی با  ستش د شتم تو د ستمو گ ا سمتم اروم د شو گرفت  ست د

 گرمای دست رادوین گرم شد با احتیاط از اونجا پایین اومدیم وقتی 
یدیم؛به یه رستوران رفتیم منتظرسفارشمون بودیم که رادوین یه لیستیو اورد رس

 بیرون 
به  نده  جام دادیم چیزی مو کارا رو ان مام  با ت خب این از این تقری رادوین:

 نظرتون؟؟
 من:یه پاورپوینت میخوایم و یه مقاله من مقاله مینویسم 

ست میکنم تا فردا کارا رو ان  جام بدیم و چب کنیم ورادوین:منم پاورپوینت در
 پا فردا تحوی  بدیم

 من:موافقم 
 رادوین:اگه میخواین من مقاله رو مینویسما

 
 من:نه نه اصال کاری نداره برام شما پاور و درست کن فردا بیار  با خودت 

 گارسون غ ارو اورد 
 رادوین:بفرمایید 

ستراحتی بعد شتیم و من بدون هیچ ا عویض از ت ناهارو که خوردیم به خونه برگ
 لباسام شروع کردم به مقاله نوشتن 
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 سه ساعتی میشد درحال نوشتن بودم که نگین گفت:تاکجا پیش رفت؟
 من:اووم خوبه اخراشم فقط این مصاحبه ها با پرینت  عکا و نتیجه مونده 

 نگین:من عکسارو برات پرینت میگیرم تو نوشته هاتو بنویا 
 ریحانه:دمت گرم 

 میخواین من بیکارم سلینا:اقا کمب 
 ریحانه:میای یه لحظه

 با کمب نگین و سلینا مقالم اماده شد 
 نگین:خب چیزی دیگه ایی هم مونده؟؟

 ریحانه:نه فداتون شم تموم شد دستتون درد نکنه 
 نرگا:بچه هابیاید شام 

یدار  ها ب یدم ولی بچه  ته بودم رفتم خواب که خوردیم من اینقدر خسیی شیییامو 
ضره.با موندن،قب  از خوا سیج به رادوین دادم اونم گفت پاورپوینت حا بم یه م

 خیال راحت خوابیدم.
 《سامیار》

داشتم روزنامه میخوندم  کامرانم داست پرونده رو میخوند رادوین   هم سرش 
 تو لبتاب بود داشت پاور درست میکرد دانیال هم پیشش برگه صحیر میکرد 

 ه؟؟رادوین:میگم این اسالید رو بزارم بد نمیش
 دانیال:اینو بزار برای اولی این یکی رو بزار!!

 کامران عصبی پرونده رو انداخت رومیز



wWw.Roman4u.iR  94 

 

کامران:اه حالم داره از این وضییعیت بهم میخوره گزارشییاتم که نتیجه همشییون 
 بیخوده پا اینا کی میخوان عکا 

 العم  نشون بدن که ما وارد عم  شیم
 که همی اتفاق نمیافتهرادوین:یکم صبر داشته باش برادر من یهویی 

کامران:صبرم لبریز شده میفهمی دیگه تحم  ندارم دوساله ما دنبال این پرونده 
 ایم

 من:صداتو بیار پایین اروم باش 
 کامران:امروز سرهنز چی گفت بهت؟

ها گفتن فعال در  که نفو ی  فت طبق اون چیزی  هاش حرف زدم گ با من:
 هم قاچاق  سرشمار ی میکنن برای یه پارتی و مواد بعد

 رادوین:واقعا اینو گفت؟
 من:اره 

 کامران:این پارتیه کی هست؟؟
من:معلوم نی گفتم که فعال هدفشون تعداد دانشجوهای که یه سری هارو برای 
سری هاهم مواد ولی میگن به زودی قرار پارتی  ستفاده کنن یه  سان ا قاچاق  ان

 رو بگیرن.
صبر کنید تا امیر خو شروع کنه زیاد هم به  پروپای هم دانیال:په باید فعال  دش 

 نپیچید
 کامران:از همشون متنفرم 

 رادوین:دقت کردین بیشترین توجه شون روی این چهار دختره
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 من:یعنی چی؟
سلینا کریم  سان .از نگین علی از ریحانه امیر از  رادوین:میگم که منال االن اح

 هم از نرگا خوشش اومده
 مشت شد.خیلی رفتارش مشکوک شده  بایدبا گفتن اسم نرگا دستای دانیال 

 حتما پیگیرش شم 
 دانیال:کریم ساالری؟؟

 رادوین:اره 
 کامران:توچته چرا یهو ریختی بهم؟!

 دانیال:هیچی من برم یه اب بخورم بیام
 بلند شد و رفت

 رادوین:اقا این خیلی مشکوک شده 
 من:منم متوجه شدم چن روزه یه جوریه 

 ش میشمرادوین:کم کم دارم نگران
 کامران:میگم نکنه 

 من:نکنه چی؟؟
 کامران:دوباره؟ 

 رادوین:اه حرف تو کام  بزن
 کامران:عاشق شده؟

 رادوین:دلت خوشه ها
 من:عاشق نرگا؟؟

 کامران:اره اخه این نرگا هم بدجور مشکوکه 
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 من:منظور؟؟
 کامران:چن سال پیشو یادتونه سرق یه دوست دختر دانیال 

 یگی این اون نرگسه این دیگه دور از باورهرادوین:بروبابا یعنی م
 من:راس میگه 

 کامران:یعنی میگید متوجه نگاه های قایمکیشون نشدید؟ 
 من:نه 

کامران:میدونی فامیلیه ای دختره محمدیه اسم و فامی  دوست دختر دانیال هم 
 نرگا محمدی بود 

ی ارادوین:حرفت درسییت ولی میتونه فقط تشییابه اسییمی باشییه نرگا فقط بر
 دانیال یه شاگرد هستشو با

کامران:اگه فقط تشییابه اسییمی پا چطوریکه وقتی گفتیم سییاالری از نرگا 
 خوشش اومده عصبی شد 

 رادوین:چی بگم واال
 کامران:نظرت؟

 من:من باهاش حرف میزنم ولی تو تحقیق کن در مورد این دختره 
 کامران:باشه

 《نرگا》
 من خوابم نمیاد چیکار کنیممن:اقا این ریحانه که االن رفت خوابید 

 نگین:تخته شطرنج بازی کنیم 
 من:نه حسش نی
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 نگین:پلی استیشن
 من:نه نه 

 سلینا:نون بیار کباب ببر
 من:مسخره

 سلینا:اقا بیاید فیلم هندی ببینیم دیشب گرفتم 
 نگین:اره ببینیم 

 من:باشه
ه برفت و بایه فلش اومد نگین هم اومد کنارم نشییسییت سییلینا رفت فلش زد 

 تلوزیون وصلش کرد
 من:اسمش چیه؟

 سلینا:جوانگی و دیوانگی
 نگین:رانبیر هم توشه اره؟

 من:اره با دیپیکا 
 فیلم شروع شد 

 وای خدا ترکیدم از خنده این پسره چه باحاله 
 نگین:شاسکول شوهر آدیتی رو،انگار مجبورش کردن مست کنه 

 سلینا:خیلی خنده دار میر*ق*صید
شدن باهم چن دقیقه بعد یه ا هنز اومد توفیلم اینقدر قرش زیاد بود این دوتا پا

 ر*ق*صیدن
 نگین:حاال بیا قرش بده اهان اهان حاال یه چرخش 

 سلینا:یکی منو بگیره 
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 نگین:زنده باد رانبیر کاپور 
 من:بشینید خولو چال بقیه فیلمو ببینید

ستگاری  شنز ازش خوا شکم در اومده خیلی ق ساعت  اخرای فیلم ا  کردنیم 
 وبا تحوی  سال نوفیلم به پایان رسید

 نگین:اخی اخرش چه قشنز بود سال نورو نشون داد گفتی اسمش چیه؟
 سلینا:جوانی و دیوانگی 

 نگین:باید برم حتما اهنپاشو دانلود کنم
 من:بعد برای من بفرست  

 سلینا:ببینم فردا که امتحان نداریم ما داریم؟
 که اونم تو کالس ح  کردیم نگین:نه دیگه فقط کتاب تست بود 

 سلینا:اهان
 من:فردا بریم خرید 

 سلینا:نمیدونم بریم؟
 من:وللش حاال تا فردا بریم

 
جامون  نه غرق خواب بود همگی رفتیم سییر حا تاق ری تایی رفتیم تو ا سیییه 

 خوابیدیم.
 )دو روز بعد(

 《دانیال》
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قبال  از بیدار شدم کامرانو ورادوین هنوز خواب بودن  هههه من  8صبر ساعت
رو بزور و کتب بیدار میشدم چه برسه به 10اینکه با نرگا دوست بودم ساعت 

 صبر هیی یادش بخیر 8یا 6
 سال پیش5فلش بب 

سالش 23سالشه و موقعی که با نرگا دوست بوده.28>>یه توضیر بدم دانیال 
بود تقریبا میشه گفت سال اخر دانشگاش بوده  اونموقع هفت ماه باهم دوست 

ولی اونقدر این دختر رو دانیال اثر گ اشییته بود و مهم شییده بود که برای بودن 
 دانیال مهم نبود که این دختر چن سالشه ؟؟<<

 ای خدا من چه ر*ن*ا*هی کردم که تاوانشو با نخوابیدن دارم پا میدم ؟؟
بدونه اینکه  حتی چشییممو باز کنم گوشییی رو پیدا کردم و با صییدای خوابالو 

 جواب دادم
 له؟؟من:ب

 نرگا:سالم دانی توهنوز خوابی؟؟
 من:سالم عزیزم خواب بودم شما منو بیدار کردی!

 بخوابی؟11نرگا:نکنه میخواستی تا 
 من:با اجازه بزرگترا

 هر روز بیدارت میکنم  8نرگا:از سنت خجالت بکش از این به بعد ساعت 
 من:نه نمیخواد

 نرگا:چرا خیلی وضعیتت بده 
 من:چشه؟ 

 نباید اینقدر بخوابه نرگا:مرد که 
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 من:من میخوابم 
 نرگا:پا خداحافظ برای همیشه  اقای مالپور

 من:هی کجا؟
 نرگا:خونه اقا شجاع 

 نشستم رو تخت
 من:مسخره بازی درنیار منظورت از این خداحافظی چی بود ؟

 نرگا:دوباره سینگ  شدم 
 من:غلتای اضافی کی گفته؟

 نرگا:خودم گفتم 
 من:دلی ؟

 ر تنب  میمیخوام نرگا:من شوه
 من:من کجا تنبلم؟!

 نرگا:معلوم نی؟
 من:نه 

 نرگا:در هر صورت اگه میخوای باهات باشم صبحا زود بلند شو اوکی ؟؟
 من:نمیدونم 

 نرگا:نمیدونم نداریم من صبحا بهت زنز میزنم 
 من:حاال باشه من برم صورتمو بشورم کاری نداری خانوم خانوما

 نرگا:نه بابای 
 من:بای
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 الن()ا
ست چرا رفتم  ست اخ اگه میدون ش با یاد اوری خاطرات لبخند تلخی رو لبم ن

 حتما درکم میکرد 
من هنوز هم دوسییتش دارم بعد از اون ماجرا در به در دنبال نرگا گشییتم ولی 
پیداش نکردم و خوشحالم که دیدمش و از خدا میخوام که یه شانا به من بده 

که هنوزه اسییمش رو قلبم حب شییده و تا خودمه بهش ثابت کنم چون هنوزم 
 برای اون میتپه

صییبحونمو خوردم شییروع کردم به حاضییر شییدن سییامیار بیرون داشییت کتاب 
 میخوند.

شلوار و کفش مشکی پوشیدم کیف و مدارک و سوییچ ر  خب یه بلیز سفید با 
برداشتم از سامیار خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم و حرکت کردم امروز 

 .وارد اتاق جلسه شدم همه اومده بودن جلسه داشتم 
 من:سالم به همگی ع ر خواهی میکنم اگه دیر اومدم

مدیر:)سییالم نه خواهش میکنم اقای مالپور بفرمایید بشییینید میخوایم شییروع 
 کنیم خب دوستان موضوع اینکه.(

 تموم شدن چاییم مصادف با  تموم شدن صحبت مدیر بود.
فردا دانشییجوها اسییماشییونو بدن  میتونید برید مدیر:امروز اعالم میکنیم تا 

 سرکالس بفرمایید 
 بلندشدم و با پدرام به طرف کالسامون رفتیم

 پدرام:اووم اردو شیراز!خوبه نظر تو چیه ؟
 من:به نظرم خوبه 
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 پدرام:میگم خبر از لیلی نشد؟
 من:منظورت کیه؟

 پدرام:عمه ی من خوب شاسکول عشق گمشده اتو میگم 
 اش صحبت نکردم من:هنوز باه

 پدرام:به نظر من وقتو از دست نده و سعی کن خودتو تو دلش جا کنی
 من:باشه سعی میکنم

 پدرام:خب من برم تا بچه ها کالس و به فنا ندادن میبینمت 
 من:اوکی برو 

همونجور که داشتم میرفتم سمت کالس تو برگها دنبال چیزی میگشتم و اصال 
باعک شد  به یکی بخورم تموم برگه ها از دستم  حواسم به روبه رونبود و همین

 بیافته 
 نرگا:ای وای من من واقعا متاسفم 

 دیدم نرگسه عشق کوچولوی من 
 من:عیب نداره 

 نشستم و شروع کردم به جمع کردن برگه ها اونم کمکم کرد 
ست اونو برداره واین  ستم برگه ای به رو بردارم که انگار نرگا هم میخوا میخوا

شه که شد  شو بک ست ست د ستش بود میخوا ستم رو د ستامون بهم خورد .د د
دستشو گرفتم و برگه رو هم برداشتم و بلند شدم اونم بلندکردم.دیگه کافیه باید 

 بهش بگم 
 نرگا:استاد چیکار میکنید؟
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 من:هنوز هم منو نمیبخشی؟
 نرگا:در مورد چی حرف میزنید؟

 من:خودتو به اون راه نزن
 گاس لطفا نرگا:اینجا دانش

 من:دیگه بسه
 نرگا:ولم کن 

که  یدی؟چرا نمیفهمی؟من همون ادمم همونی  خه چرا حرفم گوش نم من:ا
 دوسش داشتی همون دانیال 

 سرشو اورد باال تو چشای قشنگش اشب بود با بغض گفت 
سفانه ترکم  سم ولی متا شنا نرگا:اون ادمی که تو در موردش حرف میزنه رومی

 تنهام گ اشت کرد و من با کلی سوال 
 من:نرگا من مجبور شدم به من کلب زدن به من یه فرصت بده 

نرگا:نمیشییه دانیال نمیتونم ضییربه ای که تو به من زدی نابودم کرد میفهمی!؟ 
نداره قلبشییو  نداره قلب  نابودم کرد این کسییی که جلوت میبینی  دیگه رون 

ضعیف بود  سبونه اینقدر  شو بهم بچو ست تیکه ها  ستن نتون ستاش کشک ه دو
 بلندش کردن وگرنه االن اینجا نبود تو گور بود

 من:زبونتو گاز بگیر تو گور بودم یعنی چی؟
 نرگا:خیلی اتفاقا افتاد که خبر نداری 

 من:چیکار کنم تا باورم کنی؟
 اومد جلوتر وایساد
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نرگا:بگم چیکار کن ؟میتونی احساساتمو بهم برگردونی میتونی روزایی که از 
شیییدمو برگردونی اگه میتونی بسییم الله راه برات بازه ولی اگه دوریت زجر ک

 نتونستی برای همیشه سایه نحستو از زندگیم کم کن
 

 من:اگه موفق شدم چی باورم میکنی؟؟
آروم گفت:باورت میکنم  ثابت کن که گول خوردی االن پشیییمونی ثابت کن 

 ابت کن.ساله پیش بسازی و حالم و خوب کنی ث 15میتونی منو من  نرگا
 از کنارم رد شد جوری گفتم  که بشنوه

 من:خیلی دوست دارم 
وایسییتاد ولی برنگشییت به راهم ادامه دادم .مطمئن باش دوباره بدسییت میارم   

 دواباره مال من میشی و دیگه از دستت نمیدم 
 《نرگا》

 باشنیدنش زمین و زمان همی چی وایستاد
 دانیال:خیلی دوست دارم 

شو صدای پا شدنش.حا کردم همه چی داره میاد تو دهن به  وبعد هم  محو 
 سرعت خودمو به دستشویی رسوندم و باال اوردم رنگم پریده بود چرا لعنتی؟ 

 اجازه دادم اشکام بریزه،اجازه دادم بغ م که جلوش نگه داشتمم بشکنه 
 بگو بگو به دلم بگو ا کجا برات دل زده شدم
 یاتو زدمتو که خوبیامو نمی دیدی و عوضش قید بد

 خودمو میشناسم با تموم بدیات عاشق چشماتم
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 بگو بگو حاال که دیدی مرحم واسه دل تنهامی
 حاال که دیدی هوا واسه نفسامی دنیامی

 داری میری انتقام خوبیامو بگیری
 داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

 باشه قبوله هرچی که تو بگی فقط نروو
 گفتم عاشقمشایدم اشتباهم این بود که 

 کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم
 بگو چرا مک قدیما نمیشی ، مک غریبه ها شدی

 چرا میگی گ شته ها گ شته قید خاطراتو زدی
 حاال که نفسمی راه شکستن غرورمو خوب بلدی

 تو که میدونستی هر لحظه مو به یادت بودم
 بخدا منطقی نیست بری حاال که شدی تارو پودم

 یگ رم بی تو از جونمبگ ری از من م
 داری ستاره بارون می کنی شبای غمگین منو

 باشه قبوله هرچی که تو بگی فقط نروو
 شایدم اشتباهم این بود که گفتم عاشقم

 کجا قلبمو باختم به تو نفهمیدم
 دستمو گ اشتم رو قلبم 

ید برای اون بتپی تو  با عالشیییه؛ن یت ف یدحا قبل با ند بزنی،ن ندت ید ت با ید ن با ن
 دیگه درست نمیشی،المصب شکستی خورد شدی درست نمیشی شکستی 

 ای خدا چرا برگشت؟چرا؟



wWw.Roman4u.iR  106 

 

 "انصاف نیست دلت برای کسی تنز بشه که دلتو شکونده"
 《سلینا》

 چن دقیقه پیش نرگا مسیج نداد نمیاد کالس  وا یه دفعه چش شد
 ریحانه رفته بود پایه تخته داشت جواب سوالو مینوشت 

 باید اخر جمع کنیم ؟؟علی مرادی:دوستان چرا 
 نگین:فرمولو یه نگاه بنداز
 سلمانی:پاییین کادر سبزه 
 علی مرادی:یافتم متشکر

 استاد:خب درسته ممنون بابا پور برو بشین 
در کالس  باز شییید مدیر دانشییگاه بود خیلی اقای باحال و مهربونی ولی در 

 کارش با کسی شوخی نداش به موقع جدی میشد اقای طاهری 
 ه احترامش بلند شدن همه ب

 مدیر:بفرمایید بچه ها ببخشید من وقتتونو میگرم
 استاد:خواهش میکنم 

نشست رو میز معلم به گفته خودش سابقه استادی داره االن دو سه سالی مدیر 
 شده سعی میکرد با دانشجوها روابط دوستانه داشته باشه 

 مدیر:خب سالم 
 همه:سالم

 مدیر:خوبید؟؟
 همه:بله
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مدیر:خوبه امروز اومدم در مورد چیزی باهاتون صییحبت کنم قرار هسییتش یه 
اردو بزاریم برای دانش اموزانی که باهوش البته بزنم به تخته)زد رو میز معلم( 
همتون باهوش هستید ولی این ینمه بیشتر اردوش شیراز هستش واینکه در عین 

 ی فعالیت شییماسییتحال که تفریحیه  تحقیقاتی هم هسییت یه جور امتیاز برا
 پیش استادا وهم برای داشنگاه این توی مدرک تون تاثیر خوبی داره 

 ساالری:ببخشید  
 مدیر:بگو گلم

 ساالری:شرایطش,چجوریه؟؟
مدیر:سوال خوبیه ما برای یه همچین  اردوی مهمی یه امتحان کلی از دانشجو 

حتیاج داریم چهار نفر ا28ها میگیریم تو این اردو استاد ها هم همراهتونه ما به 
تا گروه هشیییت نفره همراه با چن تا از اسییتادا ما براسیییاس نمره امتحانی که 

 نفرو انتخاب میکنیم 28میگیریم این 
 ریحانه:اقای مدیر

 مدیر:بگو باباپور جان
 ریحانه:این امتحانی که میخواید بگیرید از چی هستش و زمان گرفتنش؟؟

اسییتادها درس دادن و پنج شیینبه هفته  مدیر:از درسییای خودتونه تا اونجایی که
 اینده امتحان گرفته میشه 

 صبوری:نمیشه دیرتر بگیرید؟
مدیر:نه عزیزانم تازه ماباید زودتر این امتحانو میگرفتیم در واقع جمعه دوهفته 

 نفر رو بفرستیم.32دیگه ما باید این 
 بچه ها شروع کردن به پچ پچ کردن باید به نرگا بگم  
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 اماده امتحان باشید خداحافظ بچه ها  ببخشید خانم مظفریمدیر:خب پا 
 استاد:خواهش میکنم 

 مدیر از کالس رفت دیگه اخرای کالس بود 
صحیر  سه میتونید حرف بزنید ولی اروم میخوام برگه  ستاد: چون اخرای کال ا

 کنم 
 نگین:خب؟؟

 من:به نظر من خوبه بریم میگه رو مدرکمون تاثیر میزاره 
به فقط یکم تمرین میکنیم تونسییتیم بریم که  ریحانه:ماهم که درسییمون خو

 هچی نتونستیم هم فدای یه تار مو
 نگین:اوکی پا حله 

 من:یادم بندازید به نرگا بگم 
 ریحانه:اوکی

 نگین:راستی تو تحقیقتو دادی به استاد
 ریحانه:خوب شد یادم انداختی رادوین از کیه فلشو لبتابشو داده به من 

 رادوین؟؟من:نمنه 
 ریحانه:چیه مگه

نگین:پرو مگه نامزدته که اسییم کوچیکشییو میگی خجالت بکش اسییتغفرالله 
 دختراهم دخترای قدیم 

 ریحانه:خب حاال انگار چیشده ؟
 مقالشو دراورد با لبتاب رفت پیش استاد,منو نگین هم مشغول صحبت شدیم 
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 《ریحانه》
 ش وایسادم لبتابو و مقاله برداشتم رفتم پیش استاد باال سر

 من:استاد
 استاد:جانم

 من:میتونم االن کارگروهی که داده بودید رو بهتون نشون بدم؟
 

 استاد:اره چرا که نه االن وقتم ازاده بیا بشین ببینم چیکار کردی 
 لبتاب رادوینو از کیفش کشیدم بیرون و دکمه شو زدم تا روشن شه 

ز همه چی گفته شده از تاریخ من:استاد این مقاله درمورد موضوع توش تقریبا ا
 اش گرفته تا انواع شو و استفاده امروزشو و..یه چن تا مصاحبه بعدهم عکا 

تا اسییتاد داشیییت مطالبو میدید منم پاور رو اوردم . لبتابو به سییمت اسییتاد 
 چرخوندم

شتر عکا  صه برای کنفرانا بی من:اینم یه پاورپوینت از همه چیز به طور خال
 هستش 

 یره افرین  مقالتون هم عالیه استاد:بی نظ
 دفترشو باز کرد لیست بچه هارو هم اورد بیرون و عینکشو زد

 استاد:هم گروهیت کی بود؟؟
 من:رادوین بهرامی 

یه نمونه از این  اسییتاد:بهرامی؛اهان اینجاسیییت باشیییه خیلی کارتون عالیه 
 پاورپوینتو حتما تو سی دی برام بریز 
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 تو سی دی ریخته بفرمایید من:اقای بهرامی کپی شو براتون
 استاد:بسیار عالی ممنون کارتون کامله نمرتو برات گ اشتم 

 لبتابو خاموش کردم گ اشتم تو کیفش برگشتم سرجام نشستم 
 نگین:خوشش اومد؟

 من:اره
اسییتاد:بچه هاییی که جلسییه  پیش چهارشیینبه بهشییون تحقیق دادم فردا حتما 

 تحوی  دادن نمرشونم کام  بودبیارن بابا پورو بهرامی کارشونو 
سرارو  ستاد رفت دوتا کالس دیگه هم گ روندیم تو راه که پ زنز کالس خورد ا
دیدم لبتاب رادوینو بهش دادم و نتیجه رو گفتم خوشیحال شید. ولی چیزی که 
باعک شد از شنیدن یه حا بیش از خوشحالی که داشتم بهم دست بده خیلی 

 خوب بود 
 مکار جونمرادوین:خسته نباشید ه

 《نگین》
 وای قیافه ریحانه رو چه قرمزی شده خیلی خودمو نگه داشتم نخندم 

 سلینا:میگم شماهم اردو میاید؟؟
 سامیار:اردو شیراز؟

 ریحانه:اره
 رادوین:بزارید امتحان بدیم ببینیم قبول میشیم یانه که بریم 

 کامران:نکنه شب داری که ما قبول نمیشیم 
 ور اینکه صبر کنید رادوین:نه کی گفته منظ
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 سامیار:من  اینکه یکیتون کمه
 من:اره نرگا حالش خوب نبود برگشت خونه 

 رادوین:خیر باشه 
 من:ایشالله 

 سلینا:خب دیگه ما بریم با اجازه 
 منوریحانه :بای 

 سوارماشین شدیم و به طرف خونه را افتادیم 
 سلینا:اقا رسیدیم خونه حتما به نرگا بگیم 

نترس منکه فب نکنم نرگا مشییکلی داشییته باشییه اگه هممون  ریحانه:میگیم
تالش کنیم حتما اردو رو میریم هم خوش میگ ره بهمون ایشییالله هم یه چیز 

 منبت برای مدر کمون میگیریم 
 )یه ساعت بعد(

 《نرگا》
باصییدای در زدن بیدار شییدم بعداز رفتن دسییتشییویی چون حالم خوب نبود به 

 االنم از اونموقع خوابیدم یکم بهتر شدم سلی پیام دادم برمیگردم 
 اووف در خودشو کشت

 من:اومدم اومدم
 بچه ها بودن اومدن تو رفتن لباس عوض کردن و نشستن پایه سفره 

 من:خب چه خبر؟
 سلینا:عرضم به ح ورت
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 وقتی حرفاش تموم شد رفتم تو فکر عجب! اردو میخوایم بریم
 سلینا:اره دیگه همش این بود  

 نگین:نظر؟؟
 من:خوبه بریم فقط یکم باید کار کنیم 

 ریحانه:اونکه چیزی نیست موضوع اینه تو مشکلی نداری 
 من:نه 

 نگین:پا بسم الله بریم شروع کنیم
سفره رو جمع کردیم رفتیم تمام وسایلو اوردیم کتاب تستو وک  چیزه دیگه و تا 

 شب کار کردیم وبعد هم درسای فردا رو دوره کردیم 
 کم برنامه ریزی کردیم تا روز امتحان بعد هم خوابیدیمی
 《سامیار》

پیش سییرهنز اومده بودیم تا یکم باهاش درمورد اتفاق اخیر حرف برنیم )یه 
توضییحی بدم مافوق پسیرا به علت برخی دالی  فعال از گرفتن درجه خودشیو 

 معاف کرد ولی قرار شده بعد از ماموریت پسرا درجه اصیلیشو بهش بدن(
 سرهنز:که اینظور پا میخوان ببرنتون اردو 

شگاه هم  من:بله قربان البته با گرفتن یه امتحان چون اردوی مهمیه هم برای دان
 برای خود دانشجو

 
 سرهنز:سرشو متفکر تکون داد

 رییا:حاال تاریخ امتحان کیه نگفتن؟
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 کامران:واال گفتن پنج شنبه که داره میاد
واهش میکنم یه جوری مارو معاف کنید سر این میخوان بگیرین قربان ازتون خ

 ق یه 
 سرهنز:منظور؟؟

کامران:شماکه غریبه نیستید دیگه واقعا از این وضعیت حالم داره  بهم میخوره 
 اوهه من چن سال پیش میرفتم دانشگاه اونموقع حال داشت نه االن تو این سن  

بچه  ه باشه منمسرهنز:مگه تو چن سالته اونیکی باید اعصاب و تحم  نداشت
 سالته این چیزا باید برات عادی باشه 28تو که 

ید اون دوره  بان نمیخوام رو حرفتون حرف بزنم ولی خواهشیییا درک کن من:قر
دانشییگاه گ شییته؛ما االن داریم کار میکنیم از یه طرف اسییترس ماموریت از 

 طرفی هم شب نکردن استادا و پسرارو داریم  
 شما امتحان ندید شب میکنن دانشجوهاخورییا:میفهمم ولی نمیشه که 

 
 رادوین:شما صحبت بکنین با مدیر شاید تونست یه کاری کنه

 رییا:حاله چه لوس کردین خودتون یه امتحان میخواید بدیدا 
 کامران:به جون محسن که خیلی دوسش داریم نمیشه 

 رییا:نه توهم خوشت اومد هی جونه بچه مظلومه منو قسم میدی
 رادوین:قربان مظلوم محسن؟؟

 سرهنز:چشه مگه نکنه حتما ما مظلومید ؟
 رادوین:غلط کردم اصال ما شیطون اون مظلوم و اروم 

 سرهنز:صد البته 
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 رادوین:ا قربان؟
 رییا:زهر مار باشه من با طاهری حرف میزنم 

 کامران:الهی دورت بگردم که اینقدر مهربونی چه در من دوست دارم 
 زدم پا کلش 
 من:ببند دهنتو

 
 سرهنز:ولی یه چیزی هست 

 من:چی قربان 
سییرهنز:اینکه اون دخترایی که درموردشییون حرف میزنید هم توی این اردو 

 شرکت میکنن ؟؟
 رادوین:امروز داشتیم حرف میزدیم گفتن ماهم میایم

سییرهنز رفت تو فکر بعد ازمدتی گفت:ببینید بچه ها تا اونجایی که خودتون 
امیر تمرکزش روی همه دانشییجوهاسییت میتونه با یه پارتی به  میدونید اکیپ

 هدفش برسه
 کامران:خب؟

ستن و توی  ش شیطونن به دل اکیپ ن صد  صدر  سرهنز:درنتیجه دختراهم که 
 اهداف اونا نقش مهمی دارن 

 من:میگید چیکار کنیم ؟
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سییرهنز:تحت هر شییرایطی این دخترا اگه جز افراد اردو شییدن باید هم گروه 
شه این  خودتون ستتون باز ب شه تا یکم د ستادتون هم حتما باید دانیال با شن ا ب

 دخترا حتما یه کمکی براتون میشه
 رادوین:یه سوال مراقبت از دخترا چه کمکی میتونه بکنه؟

ست دوما اینکه با اون  شما شرعی و قانونی  سرهنز:اوال مراقبت از اونا وظیفه 
شما فهمیدم به احتمال زیاد تمام اع ای اونا از این دخترا  تعریفایی که من از 

خوشیشیون اومده و میخوان هرجورشیده بدسیتشیون بیارن شیما باید با دخترا 
 اونارو ا یت کنید

 کامران:یعنی میگید!
سرهنز:درسته باید به دخترا نزدیب بشید و دخترا ازتون خوششون بیاد و  این 

اید د تو این موقعیتا بنزدیکی شییما اونارو پسییرارو ازار بده فب کنم میدونید بای
 چیکار کنید 

 کامران:اگه دخترا نتونستن چی؟
 رییا:میتونن نترسید الحمدالله باید درسشون خوب باشه 

 من:هستن مطمئنم 
 رادوین :من نگران یه چیزم 

 سرهنز:چی؟
 رادوین:ببخشیدا ولی اگه دخترا عاشقمون شدن ما باید چیکار کنیم ؟؟

 میکنیا کامران:اووف توهم چه فکرایی 
 من:راس میگه اگه شد چیکار کنیم؟

 کامران:چیکار میکنیم من  همه ماموریتا میگم پلیسیم مجبور بودیم والسالم 
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 سرهنز:فب نمیکنم با این یدونه دلی  کنار بیان 
 کامران:میگید چیکار کنیم باهاشون ازدواج کنیم ؟

ای تماد برسییرهنز:نمیگم ازدواج کنید ولی تا یه حدی نزدیب بشییید برای اع
شید  شون اونقدری نزدیب ن ستور میدی به اینکه لج نکنن باهاتون  فب کنن د

 که عاشقتون بشن 
 شدن هم یه خاکی میریزیم تو سرمون 

 من:باشه 
سییرهنز:حاالهم میتونید برید منم یه زنز به طاهری میزنم و باهاش حرف 

نن هم گروه ک میزنم و حتما میگم اپه همچین دخترایی قبول شدن شمارو با اونا
 به همراه دانیال

 رادوین:پا ما بریم دیگه 
 سرهنز:برید به سالمت 

 کامران:اقا تو رو جون محسن قسمت دادما من نمیخوام امتحان بدم
 یه دفعه سرهنز بلند شد گوشو کامرانو گرفت

پدر این گوش منو در اوردی تورو جون عزیزت  کامران:آخ آخ رییا جونم تو 
 ول کن 

 ن  اینکه کتب میخوای نه؟سرهنز:تو م
 کامران:نه به خدا فقط ول کن این المصب 

سییرهنز گوشییشییو ول کردو گفت:اه اه اندازه دخترا هی غر و چونه میزنه مگه 
 چن سالتونه؟ 
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 رادوین:شما به بزرگی خودتون ببخشید جوونه نادونه 
 کامران:هوشا نادون عمته 
 رادوین:بعدا جوابتو میدم 

 گمشید میخوام تمرکز کنم زود سرهنز:از جلو چشام 
 من:با اجازه 

 سرهنز:یکم از این سامیار یاد بگیرید پسر به این خوبی و ارومی
 کامران:این ارومه 
 سرهنز:اره برید

 از اگاهی که اومدیم بیرون سوار ماشین شدیم و به خونه برگشتیم 
 《راوی》

ستن به دلی   سرا تون سید پ شت و روز امتحان فرار از  اینکه مدیر جداروزها گ 
همشون امتحان گرفته اونا هم قبول شدن خودشونو از امتحان معاف کنن دخترا 
تا روز امتحان کلی تمرین کردن و امتحانشییونو دادن ولی چیزی که این وسییط 

 مهم بود این بود که ایا اوناهم جز افراد اردو میشن یانه؟؟؟
 《راوی》

سم اسامی دانشجو های انتخاب شده روز سه شنبه  قرار شد نتیجه امتحان که ا
 اردو هستش  رو بنر بزنند 

خیلی از دانشییجوها براشییون  مهم نبود که میتونن برن یانه ولی برای دخترای 
 قصه ما این موضوع مهم بودو دوست داشتن به نتیجه ای که میخوان برسن 
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 زمانی که میخواسییتن بنرو بزنن اسییترس همه وجودشییون رو  گرفته بود تو این
 مورد پسراهم نگران بودن که ایا دختراهم همراهشونن یانه ؟

 《سلینا》
وقتی داشییتن بنرو میزدن چشییامومو بسییته بودمو دسییته دخترارو گرفتم خدایا 
سم ما تو  شدم ا سیخ  شمامو باز کردم و از دیدن نتیجه  لطفا.چن دقیقه بعد چ

 بنر بود هورا 
 ریحانه:اخ جون

 نگین:ای خدا جونم مرسی 
 ا امشب همه مهمونه منید نرگا:اق

 من:میگم بچه ها پسراهم باما هستن 
 ریحانه :ا اکیپ امیر هم که هستن خدایا خودت بهمون صبر بده 

 نگین:اونا که چیزی نیستن عجوزه ها هم با مان 
 نرگا:اه اه یه اردو میخوایم بریم با وجود اینا بهمون زهر میشه 

سایی  سامی ک قیه که تو بنر بود فقط برن تو حیاطببا خوردن زنز معاونا گفتن ا
 سر کالساشون 

 همه رفتیم تو حیاط مدیر باالی سکو رفت و شروع کرد به صحبت کردن
مدیر:سالم به همگی  من سریع میرم سراک اص  مطالب حتما تا االن نتیجه رو 
دید  تبریب میگم من به کمب استادا دانشجوهای انتخاب شده رو گروه بندی 

 و می خونم لطفا با دقت گوش کنینکردم اسامی ر
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وقتی داشییت اسییامی رو میخوند متوجه شییدیم نازنینو دوسییتاش با اکیپ امیر 
شروع کر به خوندن فهمیدم هم گروهی هامون  سم مارو  افتادن چه بهتر وقتی ا

 پسرا هستن استادمونم دانیال
 

 70#پارت
 صبر؟؟7من:

 دانیال:اره
 

 غ اهارو گ اشتن رو میز 
 

 رمایید دانیال: بف
 

 غ اروکه خوردیم لیست چیزایی که احتیاج داشتیم و تهیه کردیم 
 

سرده لباس گرم باید بپوشید االن برمیگردیم  دانیال:خب ببینید چون هوا اونجا 
باید  به وسیییایلتون میندازید بعد میریم خرید لباس چون ماهم  یه نگاه  ویال 

 بخریم  و خرید چیزایه دیگه پاشید بریم 
 
 ساعت بعد1
 

 نگین
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االن روبه روی یه فروشییگاه بزرگیم ویال که رفتیم من برای لباس  به یه نتایجی 

 رسیدم.موقع اومدن هرکی با ماشین خودش اومد
 

 دانیال:خب االن تقسیم میشیم  منو نرگا میریم دنبال یه سری چیزای گرم کن. 
 سلینا و سامیار شما برید دنبال  وسایله یه بار مصرف 

 دوین لوازم تحریرریحانه و را
 نگین و کامران هم مواد غ ایی

شگاه بزنیم  بعد میریم  شه یه دور تو فرو کار ما دوتا به احتمال زیاد زود تموم ب
سرکارتون  ساتونو بگیرید .برید  شد برید لبا شماهم کارتون تموم  سمت لباس  ق

 دیدارمون تو ویال 
  

 همه رفتن منو کامران موندیم 
 

 من:االن کجا بریم؟ 
 کامران:بیا 

 
سمت چپمون قسمت ورودی فروشگاه مخصوص مواد غ ایی و...بود وارد که 

 شدیم کامران رفت از این سبد چرخیا گرفت 
 کامران:خب لیستو بده 
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 من:بیا
 کامران:از این طرف  باید بریم 

 
 یکی از قسمتای مواد غ ایی

 
 من:ابمیوه شیرکاکائو ....برداشتم بشمار بین درسته 

 درسته ..4..2کامران:
 من:اینم نوشابه. و آب خب بریم 

 کامران:ببین از اینا بردار
 من:این یکی خوشمزه تره پنیر داره 

 کامران:باشه اینو چرا میخوای برداری؟
 من:میخوام درست کنم 

 کامران:کیب بلدی درست کنی؟؟
 من:اوهوم بریم چیپا پفب بگیریم

 کامران:نچ نچ  نچ خوراکی های غیر مجاز
 ا من:ی

 کامران:ببین سرکه ای بردار 
 من:باشه ببین قدت بلنده اون گوجه ایه و پیاز جعفری و بده  

 کامران:پفب پنیری بردارم ؟؟
نه پنیری این خیلی بی مزه اس من خوردم از اونیکی مارک بردار اره اره  من:نه 

 همون بزرر دوتا بردار 
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 کامران:دوتا چی توز فلفلی هم بردار 
 وایسا ببینم یه چیزی برنداشتیم من:بفرما 

 کامران:چی؟
 من:خاک تو سرم اینهمه چیپا برداشتیم به جز ماست موسیر 

 کامران:وایسا اینجا برم بیارم 
 من:من میرم این کناریه سریع بیا 

 کامران:برو
 

 یه نگاه به خریدا کردم یه نگاه به قفسه های خوراکی 
 

 دوتا هم  خب چهارتا از این شکالتا  دوتا از این
 کامران:سر این یکی کوتاه نمیام های بای برندار 

 من:وا 
 کامران:جدی میگم برندار 

 من:تسلیم نزن
خب اینم از لواشییب اووم دیگه چی داره اخ جون از اینا اداما وایی خب من  

 همیشه صورتی ابنبات هم برداشتم 
 کامران:اگه تموم شد بریم کالباس بگیریم 

 من:بریم 
 کامران:اقا از اینا 
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 من:ا از این الوچه هاهم میخوام 
 کامران:بسه بچه

 نگین:میخوام 
 کامران:مگه لواشب برنداشتی؟
 نگین:هرچی من از اینا میخوام 

 کامران:از کدوم نی نی کوچولو؟
 من:از اینا میتوام عمو 

 کامران:اقا از این الوچه هاتونم بدید 
 من:ملسی عمو کامی 

 
 رو گرفت طرفم که چشام برق زد مشمبای الوچه 

 
 من:میسی

 کامران:بریم حساب کنیم
 

سامی ببینید بچه هاروز جمعه  شد مدیر گفت:خب این از ا سامی تموم  وقتی ا
شییما حرکت میکنید و میشییه گفت بیسییت روز رو اونجا هسییتید.جاهایی که 
 میبرنتون باید از هموشییون  یه چیزی من  تحقیق داشییته باشییید و  بعد با کمب

هم گروهیاتون یه پروژه تحوی  بدید.اونجا هرگونه مورد بی انظباطی اسییتادا به 
 من بدن برسید شمال میدونم باهاتون چیکار کنم  پا حواستونو جمع کنید.
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شید با همتونم دارم یه جای دور میفرستمون که کلی   شته با هوای هم دیگرو دا
تون نها جایی نرید با دوستادمای جورواجور توشه هر اتفاقی ممکنه بیافته پا ت

 با یکی از پسرا یکی از استادا برید باشه دیگه سفارش نکنم
ی  دادید الزم  برای فردا حتما یه کپی از مدارکتون میارید.  وقتی مدارکتونو تحو
شید و  ست بیاید کالس برمیگردید خونه.تا روز جمعه باهم گروهیاتون مچ  نی

موفق باشییید و بهتون خوش بگ ره باهم سییر وسییای  مشییورت کنید امیدوارم 
 میتونید برید سرکالساتون 

ضی بودیم .وقتی رفتیم خونه تا  شتیم کالس و من و بچه ها کلی از نتیجه را برگ
شب کلی کار کردیم و رفتیم بیرون در درو رستوران خالصه تالفی این چن روز 

 خوندنو در اوردیم .برگشتیم خونه
 ریحانه گفت:بچه ها دیگه کم کم میخواستیم بخوابیم که

 نگین:چیه؟
 ریحانه:این پسره رادوین پیام داده 

 نرگا:چی میگه؟
ریحانه:>>سالم ریحانه خانم ببخشید مزاحم شدم دوستان گفتن اگه مشکلی 
نداره فردا بعد از دادن مدارک برای یه سری برنامه ریزی بریم بیرون استاد دانیال 

 هم هم راهمونن <<
 نگین:چه بهتر بریم 

 من:اره بنویا ما میایم فقط ادرس بدن ریحانه:باشه 
 )چن دقیقه بعد(
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صبر همگی میریم  شین  شین بیارید با دوتا ما ریحانه:بچه ها میگه الزم نی ما
 دانشگاه و بعد میریم بیرون 

 نرگا:نظر؟؟ منکه میگم با خودشون بریم 
 حاضر میشیم باهاتون میایم 9من:بنویا په ما سات

 ریحانه:باشه 
  sweet dreamنگین:

 من:شبتون شکالتی
 《ریحانه》

خب بزار ببینم یه مانتو جلوباز تیره باشییال همرنگش و بوت طوسییی و شییلوار 
صبر بود 9مشکی  و ارایشمم ساده تمومه کیفمو برداشتم و رفتم بیرون ساعت 

و منتظر پسییرا شییدیم. دخترا تیپایه قشیینگی زده بودن داشییتیم بحک میکردیم 
ه تویزیون که زنگو زدن سییلینا بلند شیید و رفت درو بازکنه وقتی درمورد برنام

 برگشت گفت پسرا منتظرن بریم. 
 همگی بلند شدیم وبه طرف در رفتیم. 

شینن  شین ب شد چهار نفر تو هر دوتا ما سی کردیم و قرار  شون احوال پر باهاو
 سامیار. ومنو نرگا  با ماشین دانیال و رادوین رفتیم سلینا و نگین هم با کامران 

به سییمت دانشییگاه رفتیم تو راه نرگا کامال سییکوت کرده بود و  بیرونو نگاه 
میکرد و یه موقع هایی عکا العم  نشییون میداد  اما  رادوین تو راه کلی جب 
یال هم  قه میزدم دان که من قه یداد جوری  جام م مب ان بان کارای  یدونم  و نم

 اشدن و دور دانیال جمع شدنهمینطور. وقتی رسیدیم دانشگاه همه بچه ها پید
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ی  بدم و یه سییری چیز میز برای  دانیال:مدارکاتونو بدید من میرم به مدیر تحو
 اردو بگیرم شاید یه  ره طول بکشه شما اینجا بمونید جایه دیگه هم نرید 

 دانیال رفت و همگی در سکوت بودیم 
 دقیقه بعد(15)

 من:ای خدا حوصلمون سرید 
 نگین:می تو 

 یگی چیکار کنیم ؟؟کامران:م
 من:بیاید تا دانیال برمیگرده بازی کنیم

 رادوین:چه بازی ؟؟
سم بگید اگه تکراری  سم میگم من  ملینا  با اخر هر کلمه یه ا من:منال من یه ا

 بگید میسوزید 
 نرگا:باشه 

 سامیار:دختر یا پسر؟؟
 من:قاطی خب من شروع میکنم  سیما 

 سلینا:آراد
 نگین:دنی 
 نرگا:یسنا

 رادوین:آرش
 کامران:شرمین

 سامیار:ناصر
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 یه دفع نمیدونم چیشد گفتم:رادوین 
برای چی گفتم نمیدونم وقتی گفتم رادوین با تعجب سییرشییو اورد باال عمیق 

 نگام کرد.برای اینکه تو چشاش غرق نشم سرمو به یه طرف دیگه گرفتم 
 الب تر میشد جاین دوری که داشتیم میرفتیم با گفتن اسما تعجب برانگیز تر و 

 سلینا:نارک
 نگین:اوومم کامران

 نرگا:نیوشا
 رادوین:آنا

 کامران:آلیا
 سامیار:سلینا

 من:آیسان
 سلینا:سامیار

 نگین:رانبد
 نرگا:دانیال
 رادوین:الدن

 کامران:نگین 
 سامیار:نسترن

 من:نیلو
 سلینا:ونداد

 نگین:دیبا 
 نرگا: امیر



wWw.Roman4u.iR  128 

 

 رادوین:ریحانه
 کامران:هما

 که دانیال اومد 
 دانیال:چیکار میکنید؟

 من:بازی
 دانیال:یکی ساعت بگه!!

 11:30رادوین:
 دانیال:اوکی سوار شید 

سبز توقف کردیم و پیاده  سر ساعت تو یه جای  شدیم  بعد از یه  سوار  همگی 
 شدیم. 

 سلینا:چه قشنز
 دانیال:بریم یه ناهار بخوریم و حرف بزنیم 

که داشت به یه مسیر نامعلوم اونطرف تر آالچیقای بزرر ولی قشنز کنار رود 
 میرفت بود رفتیم تو یکیشون نشستیم که گارسون اومد و سفارش گرفت و رفت 
دانیال:خب تا غ ا میارن بهتره یکم صحبت کنیم من مدارکاتونو نو دادم به مدیر 

 کارتای شناسایی تونو گرفتم )گ اشت وسط(یه نگاه بندازید 
سط  شتن دوباره و شت  تو کیفش همه نگاه کردن و گ ا که دانیال جمع کرد گ ا

 بعد یه کاغ  خودکار دراورد 
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دانیال:خب ببینید بچه ها بهتره از االن برنامه ریزی کنیم همونطور که میدونید 
با کمب  جمعه ما حرکت میکنیم.پا بهتره امروز خریدامونو بکنیم فردا فقط 

 هم ساک جمع کنیم 
 ردیم نگین:ببخشید ولی ما پول زیادهمرامون نیو

 کامران:ما اینجا بوقیم احیانا
 

 نگین:اگه اینطوری پا هیچی خب استاد بعدش 
سیم امروز بخریم این  شتم میگفتم االن و بعد غ ا باید خریدارو بنوی دانیال:دا
خریدا میتونه لباس و مواد غ ایی و لوازم تحریری و.. خیلی چیزایه دیگه باشییه 

ص سرا همراتونن ا شید. پ شم نبا ال نمیخواد حالت ع اب وجدان نگران خرج
 بهتون دست بده که ما داریم براتون میخریم  وظیفا. 

 من:نمیخوام ا یت کنم ولی ما وجدانا راضی نیستیم 
 سلینا:راس میگه

 رادوین:بیخیال دخترا این تعارفا چیه 
 نرگا:تعارف نی اقا رادوین کال راحت نیستیم 

ستیم نداری ست حتی تو اردو باید دانیال:توی این اردو ما راحت نی م همینکه ه
اسییمای کوچیب همو صییدا بزنید حتی من من  یه دوسییت برای راحتی نکنه 

 دلتون میخواد اکیپ امیرینا و نازنینا ازتون بهتر باشن
 نرگا:نه 

 دانیال:خب پا از االن این لوس بازیا رو کنار بزارید و باما راه بیاید 
 من:چشم 
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 ما باید بدونید و رعایت کنید دانیال:یه سری چیزا هست که حت
 رادوین:چی؟

دانیال:اول اینکه اونجا دعوا نمیکنید دوم دخترا اونجا  هروقت بیرون خواسییتید 
برید با یکی از پسرا میرید چون پارسال یه مشکلی پیش اومد امسال نمیخوایم 
ید و حرف گوش  باشیییه لجبازی رو کنار میزار ما یکی همراتون  یاد حت پیش ب

سوم میکنید  ج سن  شنا سرا اونجارو بهتر از خودتون می ای دورو غریب میریم پ
صا  صو شه مخ سرتون تو کار خودتون با با گروهای دیگه جروبحک نمیکنید 
باشمام پسرا حواستونو جمع کنید چهارم هر هزینه ایی که ممکن پسرا بکنن یا 

 شما هیچ بار منتی رو کسی نی از االن تفهیم شد یانه؟؟ 
 همه:بله

همراه گروه 7دانیال:خوبه ،خب روز جمعه با دوتا ماشییین من  امروز سییاعت
 های دیگه حرکت میکنیم.

 صبر؟؟7من:
 دانیال:اره

 غ اهارو گ اشتن رو میز 
 دانیال: بفرمایید 

 غ اروکه خوردیم لیست چیزایی که احتیاج داشتیم و تهیه کردیم 
سرده لباس گرم باید ردیم بپوشید االن برمیگ دانیال:خب ببینید چون هوا اونجا 

باید  به وسیییایلتون میندازید بعد میریم خرید لباس چون ماهم  یه نگاه  ویال 
 بخریم  و خرید چیزایه دیگه پاشید بریم 
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 ساعت بعد(1)
 《نگین》

االن روبه روی یه فروشییگاه بزرگیم ویال که رفتیم من برای لباس  به یه نتایجی 
 اومد رسیدم.موقع اومدن هرکی با ماشین خودش

 
 دانیال:خب االن تقسیم میشیم  منو نرگا میریم دنبال یه سری چیزای گرم کن. 

 سلینا و سامیار شما برید دنبال  وسایله یه بار مصرف 
 ریحانه و رادوین لوازم تحریر

 نگین و کامران هم مواد غ ایی
شگاه بزنیم  بعد می شه یه دور تو فرو یم رکار ما دوتا به احتمال زیاد زود تموم ب

سرکارتون  ساتونو بگیرید .برید  شد برید لبا شماهم کارتون تموم  سمت لباس  ق
 دیدارمون تو ویال 

 همه رفتن منو کامران موندیم  
 من:االن کجا بریم؟ 

 کامران:بیا 
سمت چپمون قسمت ورودی فروشگاه مخصوص مواد غ ایی و...بود وارد که 

 شدیم کامران رفت از این سبد چرخیا گرفت 
 کامران:خب لیستو بده 

 من:بیا
 کامران:از این طرف  باید بریم 
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 )یکی از قسمتای مواد غ ایی(
 من:ابمیوه شیرکاکائو ،برداشتم بشمار بین درسته 

 درسته ،2،4کامران،
 من:اینم نوشابه. و آب خب بریم 

 کامران:ببین از اینا بردار
 من:این یکی خوشمزه تره پنیر داره 

 چرا میخوای برداری؟کامران:باشه اینو 
 من:میخوام درست کنم 

 کامران:کیب بلدی درست کنی؟؟
 من:اوهوم بریم چیپا پفب بگیریم

 کامران:نچ نچ  نچ خوراکی های غیر مجاز
 من:یا 

 کامران:ببین سرکه ای بردار 
 من:باشه ببین قدت بلنده اون گوجه ایه و پیاز جعفری و بده  

 کامران:پفب پنیری بردارم ؟؟
نه پنیری این خیلی بی مزه اس من خوردم از اونیکی مارک بردار اره اره  من:نه

 همون بزرر دوتا بردار 
 کامران:دوتا چی توز فلفلی هم بردار 

 من:بفرما وایسا ببینم یه چیزی برنداشتیم 
 کامران:چی؟
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 من:خاک تو سرم اینهمه چیپا برداشتیم به جز ماست موسیر 
  کامران:وایسا اینجا برم بیارم

 من:من میرم این کناریه سریع بیا 
 کامران:برو

 یه نگاه به خریدا کردم یه نگاه به قفسه های خوراکی 
 خب چهارتا از این شکالتا  دوتا از این دوتا هم 
 کامران:سر این یکی کوتاه نمیام های بای برندار 

 من:وا 
 کامران:جدی میگم برندار 

 من:تسلیم نزن
ه چی داره اخ جون از اینا اداما وایی خب من  خب اینم از لواشییب اووم دیگ

 همیشه صورتی ابنبات هم برداشتم 
 کامران:اگه تموم شد بریم کالباس بگیریم 

 من:بریم 
 کامران:اقا از اینا 

 من:ا از این الوچه هاهم میخوام 
 کامران:بسه بچه

 نگین:میخوام 
 کامران:مگه لواشب برنداشتی؟
 نگین:هرچی من از اینا میخوام 

 کامران:از کدوم نی نی کوچولو؟
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 من:از اینا میتوام عمو 
 کامران:اقا از این الوچه هاتونم بدید 

 من:ملسی عمو کامی 
 مشمبای الوچه رو گرفت طرفم که چشام برق زد 

 من:میسی
 کامران:بریم حساب کنیم

 《سلینا》
 سامیار:چیز دیگه ای نی

 من :نه دیگه همچی خریدیم 
خریدارو حساب کرد و بعد رفت تا خریدارو تو ماشین بزاره سامیار سبدو برد و 

 تا اون برگشت من مغازه هارو دید زدم 
 سامیار:خب بریم طبقه باال 

 من:بریم 
 سامیار:خب بزار ببینم 

 من:یه سوال
 سامیار:بگو 

 من: چرا خرید دانیال از همه مون کمتر بود
 

یه  ید داشته باشن مخصوصسامیار:اتفاقا بیشتره یه سری چیزا هست که همه با
 گروه هایی که جایه خریدشو دانیال میشناسه 
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 من:اوههه یا 
سمتش   سفید توجه هومو جلب کرد.رفتم  شن  شتن بودیم که یه کاپ درحال گ

 خیلی قشنز بود. 
 سامیار:بیا بریم تو پرو کن 

 من:هان .باشه 
مد. ید زدن خودم بودم  وقتی پرو کردم خیلی بهم میو حال د که در زدن و در

 بعدشم صدای سامیار. 
 سامیار:بیا ببینمت.

 شالمو سرم کردم رفتم بیرون.یه چرخ زدم 
 من:چطوره ؟
 سامیار:بد نی

 ولی کامال واضر بود خوشش نیومده،اووم چیکار کنم ؟؟
 سامیار:برو دوباره تو پرو من االن برمی گردم

شدم چن دقیق شنو در اوردمو منتظر  صدای در زدرفتم تو اتاق پرو کاپ ن ه بعد  
شیب تنم کردم  ساده ولی  سفید  اومد درو باز کردم و لباس و گرفتم .یه پالتوی 

 از اتاق بیرون اومدم. سامیار حواسش نبود
 من:اهمم

شده اومد نزدیب تر  سند واقع  شون میداد مورد پ شاش ن شو گرفت باال چ سر
 دورم چرخید و روبه روم وایساد 

خانومانه تر رک بهت بگم اون یکم جلف  سییامیار:هم شیییب و خوشییکله هم
 بود.این بهتر بهت میاد 
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تو اینه نگاه کردم راس میگفت رفتم تو اتاق پرو دستمو گ اشتم رو قلبم؛دومپ 
دومپ دومپ دومپ. چرا از اینکه سییامیار برام لباس انتخاب  کرد خوشییحال 

 شدم یه حا توجه خاصی داشت.وایی خدا. 
سو در اوردم و مانتومو  تنم کرد و از اتاق پرو بیرون اومدم پالتو رو دادم بهش لبا

 و گفتم همینو میخوام و اونم رفت تا حساب کنه.
 مشمبای لباسو گرفت طرفم.

 سامیار:مبارکه
 من:ممنون 

شن با یه کمربند  سامیار کاپ شتیم و خرید کردیم  شگاه هم گ سمتای دیگه فرو ق
ن شییدیم و به خونه برای خودش گرفت که خیلی بهش می اومد.سییوار ماشییی

 برگشتیم.
شین  صندوق عقب ما شدیم و خریدارو از  شین رو  پارک کرد پیاده  سامیار ما
به  باسییمو عوض کردم و  یدیم . ل ما اخرین نفر رسیی برداشییتیم . معلوم بود 

 آشپزخونه رفتیم 
 من:سیالم خانم خونه

 نرگا:سالم دخم  کی اومدی
 من:همین االن 

 نرگا:اهان خرید کردید؟
 بده من میبرم  من:یا

 نرگا:بفرما
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شتم مال خودمو و  سینی رو میز گ ا شدم . شپزخونه خارج  سینی چایی از آ با 
نرگسو برداشتم.روی یکی از مبال نشستم نرگا اومد کنارم نشست و مشغول 

 چایی خوردنش شد.
دانیال:خب همگی خسیته نباشیید فردا شیب دیگه وسیایلتونو جمع کنید .روز 

مح  حرکت گروه ها.فقط دخترا برای سییروهم کردن میرم به  ۶جمعه سییاعت
 وسای  کمب نمیخواید؟؟

شکلی پیش  سای  خودتونو جدا کنید که م ستاد کاری نداره فقط و ریحانه:نه ا
 نیاد

 دانیال:خب پا کارتونو انجام بدید  بریم بچه ها
 نگین:ا کجا؟شام در خدمت باشیم

 رادوین:ممنون ماهم بریم به کارمون برسیم شب خوش 
 ریحانه تا دم در اونارو بدرقه کرد 

 من:من دارم بیهوش میشم
 نرگا:منم

 ریحانه:بچه ها بخوابیم؟
 من:من رفتم 

 به محض اینکه سرم به بالش رسید خوابم برد
 )روز بعد _شب(

 《نرگا 》
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خب این از این .از بعد ظهر شروع کردیم به کار کردن صبر باباها پول ریختن 
پزخونه ایم داریم کارای غ ا رو انجام میدیم اینطور که به حسابمونو.االنم تو آش

صبحونمونو باید  دانیال میگفت رستوران جایی نگه نمیدارن خودمون ناهارو و 
 بیاریم 

 نگین:ببین خوب شد؟
 من:اره

 سلینا:ریحانه اون سا قرمزو بده
 ریحانه:بگیر

 سلینا:پا این سوسیا ها کو؟
 من:بیا ببر بهش بده 

 نگین:اوکی
 نه:ببین پنیرا اندازش خوبهریحا

 من:اره ا
 نگین:اینم سا و ساالد دیگه؟؟

 من:نونارو بیار
 سلینا:نرگا این حاضره تو کدوم ظرف بریزم ؟
 من:بده من خودم انچام میدم برو کمب ریحانه

 برای ناهار تصمیم گرفتیم ساندویج مرک درست کنیم .
  ریم چمدونمونو ببندیمریحانه:اقا این تموم شد بزاریمشون فعال تو یخچال ب

 شد ماهنوز نرفتیم سراک وسای ۸نگین:راس میگه ساعت  
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 من:بریم
 پیشبندو دراوردم با بچه ها ریختیم تو اتاق 

 guys stopریحانه:
 نگین:هان؟

 ریحانه:اول چمدونارو بیارید 
 من:سه تا چمدون فب میکنید کافیه؟؟با چمدون کوچیکه ی نگین 

 نگین :فعال بیا لباسارو بچینیم بعد تصمیم میگیریم  
سارو  سری  لبا شیدیم خب یه  سایه مورد نیازمونو از کمد بیرون ک دونه دونه لبا

 جادادم تو چمدون ریحانه یه سری هم تو چمدون سلینا 
 من:خب دیگه این هنوز جا داره 

 سلینا:کفاشاروهم بزار 
 من:خب دیگه پرشد فعال ببندیمش 

 مدون دومو کشیدم زیپ چ
 ریحانه:نرگا چمدون کوچیکتو بیار  اینارو باید تو اون جابدم 

 من:شارژشده دیگه؟
 ریحانه:اره شارژرشم میزارم 

 نگین:من برم کولمو ببندم 
 دقیقه بعد( 2۰)

 من:کتابارو باید بیاریم؟
 سلینا:نه دانیال گفت کسی نیاره 

 ریحانه داره مگه نه؟نگین:بابا فوقش اگه خواستن یه کپی فایلشو 
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 ریحانه:اره 
 من:فیلمارو ریختی؟

 ریحانه:اره فلش و سی دی و...همه رو تو چمدون گ اشتم .
 نگین:اینم از کولم و لباسام 

وقتی هممون حاضر کردیم کیفارو دوباره به آشپزخونه برگشتیم و شروع کردیم 
انجام  شییب بود که ماهمه کارمونو ۱۰جمع کردن خوراکی ها تقریبا سییاعت 

سرییع بعد جابه جایی  سته بودیم  دادیم و یه دور چب کردیم اینقدر هممون خ
 وسای  خوابیدیم

 《نگین》
صبر نرگا بیدارم کرد  لباس پوشیده بودو گفت اماده شم منم سریع صورتمو 

 شستم و یه لقمه هم خوردم شروع کردم به حاضر شدن
 

ا من  چیزای سربازیه ب خب یه شلوار ج ب مشکی با مانتو جلوباز که طرحش
کاله و کفش ست کردم ارایشم خط چشم کشیدم یه رژ خوشم  هم زدم کیفمو 
انداختم رو دوشم گوشیمم برداشتم شارژرشو چپوندم تو کیفم زدم بیرون اتاق 

 بچه ها حاضر و اماده بودن پسرا هم بودن داشتن وسای  میبردن 
 سلینا:بچه ها فرمانده اومد

 من:احترام بزار
 تشو من  این سربازا نزدیب سرش کرد و پاشو کوبید زمیندس

 من:آزادی یعنی ج بم تو حلقم سالم به همگی
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 بچه ها:علیب
 وقتی از خونه بیرون اومدیم یه ون جلو خونه پارک شده بود

 دانیال:بچه ها سریع سوار شید بریم بیست دقیقه دیگه باید اونجا باشیم 
مگی به سمت اتوب*و*سی قرار بود وقتی به مقصد رسیدیم ساک به دست ه

بریم باهاش حرکت کردیم ساکارو تحوی  دادیم و سوار شدیم.دانیال و رادوین 
سامیار دونفر دونفر عقب   شتمونم کامرانو  سلینا پ سو ریحانه منو  جلو بعد نرگ
 نشسته بودیم ردیف کناری مون جلو   گروه احسان نشسته بود مزخرفای رو مخ

یه اتوب*و*س حرکت کردیم هممون   ید  ۳2تو گه خودتون تصییور کن نفر دی
 سرو صدا وضعیت جا و...

ریحانه لقمه هایی که برای صبحونه درس کرده بودیم و پخش کردو ماهم نوش 
 جانمان کردیم 

گاه  فب هم میخوردم  بیرونو ن ته بودم تو حا پ نز پلی کرده بودم   رف یه اه
ش شت ا صال رفته بودم تو اهنز،دیگه دا کم در میومد که یکی زد رو میکردم ا

صبی گفتم:بر  شتم.ع شم بردا سو حال بود پرید هدفونو از گو شونم،هرچی ح
 خرمگا معرکه لعنت

 نرگا:ا بی ادب 
 سلینا:هوش چته ؟

 دانیال:چیشده دخترا ؟
 من:بنال چی میگی؟

 سلینا:آروم چه خبره رفته بودی تو خودت تکونت دادم غرق نشی
 ما من:یعنی دهنتو کاه گ  میگیر
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 ریحانه:وا 
 من:بابا رفته بودم تو عمق ماجرای اهنز 

 سلینا:که چی؟
من:که چی که اگه یه  ره دیرتر میتکوندی منو میفهمیدم اخرش پسیرا به کجای 

 مطلب اشاره کرد
 سامیار:پووف اهنز گوش دادایا فیلم سینمایی که نگاه نمیکنی ؟

با تکون  نز بودم  حک مهم اه خانم هرچی من:هر چی کال خیلی تو مب این 
 حا و تمرکز بود پرید کنافط بزنم دهنتو خورد کنم

 سلینا:غلط میکنی
 راوین:یا ح رت نون دعوا

 کامران:ببند باوا
 ریحانه:دخترای عزیز آروم 

 من:هوی پا رو دم من نزار مرتیکه
 صداشو من  مردا کلفت کردم

 سلینا:خفه ضعیفه 
 دانیال:نمنه مرتیکه ضعیفه ؟؟

 این ق یه اش طوالنی اصال فشار نیار به خودت ریحانه:استاد 
من:ببین منو اینجوری نبین همچین میزنم شیی  و پ  شییی که اون سییرش نا 

 پیداستا
 سلینا:غلتای اضافی
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 یه دفعه نرگا من  این مادرای عصبانی گفت:بچه ها
 مو بتنم راست شد 

 نرگا:ببندید دهناتونو و بتمرگید سرجاتون میخوام بخوابم 
شم  من  بچه  سلینا چ سرا مونده بودن  سرجامون پ ستیم  ش حرف گوش کن  ن

شم و یه اهنز دیگه پلی  نازک کرد برام منم همینطور دوباره هدفون کردم تو گو
 کردم 

 )یه ساعت بعد( 
 برای ناهار یه جای سبز نگه داشتن وسایلو چیدیم و شروع کردیم به خوردن 

 ریحانه:سلینا
 سلینا:جان

 بده ریحانه:اون ظرف و 
 سلینا:بیا 

 کامران:این غ ا خیلی خوشمزه اس
 سامیار:اسمش چیه؟

 من:ساندویج مرک به دست سر آشپز سلینا درست شد
 سلینا:من مطلق بهمتونم 

 رادوین:براوو
 دانیال:واقعاخوشمزه اس ممنون

 سلینا:نوش جان
پد رو درآورد گرفت سییمت  بعد از اینکه سییفره رو جمع کردیم.ریحانه مونو

 رادوین
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 ریحانه:اقا رادوین زحمتشو میکشین؟
 رادوین:البته بچه ها همگی نگاه اینور

 یه ژست خوشم  گرفتم دستمو گ اشتم رو شونه سلینا
 تیب.عکا هم گرفت 

رادوین:به به اولین عکا دسییت جمعی چه شیییب و مجلسییی اصییال ژسییت 
 گرفتنتون از پهنا تو لوزالمعدم 

 که وقت حرکته  دانیال:از دست تو بچه ها بلند شید بریم
فب کنم  2سوار ماشین شدیم و سفرمون دوباره شروع شد االن ساعت تقریبا 

 یه چن ساعت دیگه مونده تا برسیم برای همین به صندلی تکیه دادم و خوابیدم
 شب( ۷)شیراز _ساعت

 《ریحانه》
باالخره بعد از ساعات طوالنی به مقصد رسیدیم در حال یافتن هتلی بودیم که 

 چن روزو اونجا بمونیم  قرار این
اتوب*و*س گوشییه ای ایسییتاد  و همگی پیاده شییدن تا  بعد از کلی زنز زدن

ساکاشونو تحوی  بگیرن  وارد محوطه شدیم اونطور که نشون میداد مخصوص 
همچین اردو هایی بود کیلیدو گرفتیم و وارد اتاق شدیم دواتاق که هرکدومشون 

 چهار تا تخت دارند 
 اتاقا و چیدن وسای  از شدت خستگی همه بیهوش شدند. بعد از انتخاب

 روز بعد(۵)
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خب این از کره حاال به همراه همکار عزیزم قاشییق جون مرباهم میریزم دیگه 
 آمادست 

 بچه ها هم کم کم بیدار شدند اومدن صبحونه خوردن 
قرار شد که بریم پایین پیش بقیه سریع تعویض  لباس کردیم وهمراه با کیفمون  

فتیم پایین به بچه ها سالم دادیم اوناهم جواب دادن.یه مرد که ناشناس، اومد ر
 و شروع کرد به 

 حرف زدن.
سالم بچه ها به شیراز خوشومدید راهنما دانشگاه شما خالقی هستم امیدوارم 
سعی کنید  شید قرار بریم یه مکان علمی اول  سیله های مورد نیازتون اورده با و

ز کسییی که اونجا براتون توضیییر میده بکنید چون به نکته برداری بیشییتری ا
با اجزای اونجا عکا  هایی وقت میدن خودتون  یه موقع  نفعتونو خودشییون 

 بگیرید پا نگران نباشیدخب بریم.
 

سوار ون شدیم این دوستای نازنین مخ مارو خوردن با اون صدای تو دماغیشون 
 تن گروه دانشییجویی کهجلوی یه چیزی من  موزه نگه داشییتن پیاده شییدیم  گف

 داخله چن دقیقه دیگه میاد بیرون بعد ما میریم 
 دانیال:بچه ها از همه چی بنویسید دونفرتون عکا

 برداری کنن  
 نگین:من حوصله نوشتن ندارم ولی عکسبرداریم خوبه 

 کامران:منم عکا میگیرم
 دانیال:باشه تو و نگین باهم انجام بدید 
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 من:شما چی؟
 تون میکنم من  اینکه نوبت ماست بریم بچه هادانیال:منم کمک

 باشه 2۶.2۷اول ما بعد پسرا وارد شدند راهنمامون یه خانم بود بهش میخورد
 راهنما:خوشومدید دنبال من بیاید

ما اون  جاهای مختلف موزه شیییدیم عین چی مینوشییتی همراهش رفتیم وارد 
 تیم دوتاهم فرت فرت عکا مینداختن چن تا عکا هم خودمون انداخ

 راهنما:به این دلی  این جز بهتریناست 
 من:ببخشید؟

 راهنما:بفرمایید
 من:دقیق این مال چه سالی پیدا شده ؟منظور قدمتش چه قدره؟

یا بیشتر داره خب میتونید ،2۵۰راهنما:سوال خوبیه میشه گفت االن این قدمت
شید و از داخلش  نید دیدن ککارای پایانی تونو انجام بدید و از این تون  خارج 

 امیدوارم موفق باشید
 روز همگی خوش 

کواریم ماهی  با گروه از سییالن خارج شییدیم تونلش خیلی بامزه و جالب بود آ
 سوار ون شدیم و به هت  برگشتیم .تو حال نشسته بودیم.

 من:نگین و کامران
 اون دوتا :هوم

 من:دوربیناتونو بدید
 نگین:بیا اینم برا ایشون
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 ردم به لبتاب بعد عکسارو ریختم با سیم مخصوصش وص  ک
 نرگا:یه لحظه این عکسه چه قشنز شر

 رداوین:میشه برگردونی ماهم ببینیم
 لبتابو به سمت بچه ها گرفتم

 woooooهمه: 
 سلینا:بچه ها چایی 

 داشتیم یه فیلم سینمایی نگاه میکردیم که سامیار بلندشد
 کامران:ا چیشد؟

 نم سامیار:حوصله ندارم میرم یه دور بز
 بعد رفت تو اتاقش 

 سلینا:دانیال
 دانیال:بله 

 سلینا:میشه منم برم بیرون
 دانیال:تنها نه مگه اینکه به سامیار بگی ببرتت

رفت تو فکر چن دقیقه بعد بلند شیید رفت سییمت اتاق پسییرا منم نگام رفت به 
 ادامه فیلم
 《سلینا》

 در زدم
 سامیار:بیاتو

 تو آیینه منو دید وارد شدم اووف چه خوشتیپ کرده.از 
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 سامیار:ا فب کردم کامرانه
 من:حاال منم مگه چیه 

 سامیار:هیچی کارتو بگو
 من:اووم خب  چجوری بگم

 سامیار:حرف تو بزن 
 من:میشه منم ببری بیرون دانیال گفت تنها نمیتونم برم مگه اینکه با تو برم 

 سامیار:من جای خاصی نمیرم در حد راه رفتنه 
 من:عیب نداره 

 امیار:برو حاضر شوس
سییریع از اتاق خارج شییدم ورفتم تو اتاق خودمون یه لحظه رفتم پنجره رو باز 
کردم و سریع بستم وویی چه سرده کمدو باز کردم همون پالتو که سامیار گرفته 

 بود پوشیدم شلواروشال مشکی بایه بوت بلند از اتاق خارج شدم 
 نگین با دیدنم سوت کشید

 ه سالمتی شال و کاله کردی؟نگین:اوالال کجا ب
 من:میریم یه دور بزنیم

 ریحانه:دیوونه بیرون سرده میریض میشی 
 من:زود میایم

 نرگا:برید به سالمت
 دانیال:سفارش نکنم مراقب باش

 رادوین:اجی سر راه قاقالی لی تونستی بخر
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 کامران:ای کارد بخور تو شکمت
 من:بای بای

مبال نشسته بود داشتم میرفتم سمتش که وارد سالن شدم سامیار روی یکی از 
 امیر جلوم وایستاد 
 امیر:سالم خانمم
 من:هی برو کنار 

 امیر:کجا؟
 من:به توچه

 امیر:بیا باهم بریم یه دور بزنیم
 من:شرمنده

 از کنارش رد شدم که بازومو گرفت
 من:هی چیکار میکنی؟

 امیر:تو بدون آقات که من باشم هیچ جا نمیری
 دستمو ول کن من:هه چه بامزه

 امیر:راه بیفت
 سامیار:دستشو ول کن تا دستتو نشکوندم

 امیر: فب نمیکنم به تو مربوط باشه
 سامیار:هست چون ایشون بامنه

 امیر:هه از کی تاحاال
 سامیار:خیلی وقته 

 بعد دستمو گرفت کشید سمت خودش تقریبا تو بغلش بودم 
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 سامیار:فعال بیا بریم
شییید و از هت  خارج شیییدیم جوونم ج به چه بعد هم منو همراه خودش ک

 بادیگاردی
 《امیر》

سلینارو با خودش برد سوختم کسی تا حاال جرات نداشت به سهم من دست 
بزنه این دختر بدجور به دلم نشییسییته حیف فقط به خاطر کار مهمی که قرار 
بکنم نمیتونم زیاد با این پسییرو دوسییتاش در گیر شییم وگرنه کاری میکردم که 

 آسمون بهحالشون گریه کنن؛برگشتم به اتاق  درو کوبیدم. مرغای
 کریم:هی پسر چته

 احسان:حتما همون پسرا
 من:دقیقا

 علی:سر چی دوباره
 من:سلینا

 احسان:اووهه مای گاد داداش منم عاشقه من  ما
 من:احسان به اندازه کافی اعصابم ریده شده تو بدترش نکن

 علی:دستور چیشد ؟
 بهم نگفتن من:چه میدونم هنوز 

صفحه اش نگاه  صله از جیبم در اوردم به  شیم لرزید. بی حو شد که گو همین 
 کردم هه چه حالل زده تماس و وص  کردم

 من:بله
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 }{:اوضاع چه طوره؟گزارش کارتو بگو
من :کارا تموم شییده اس سییرشییماری رو انجام دادیم چه افراد اینجا چه افراد 

 ردیم.دانشگاه بع ی هارو هم طبق لیست جدا ک
 }{:خوبه تعدادشون و همراه با اسم برام تو ایمی  بفرست 

 من:یه چیزی هست 
 }{:چیه؟

 برا خودمون برداریممن:در مورد چهارتا دخترن میخوایم
}{:بستگی داره اون چهارتا که میگی وضعیتشون چطور باشه اگه  پولساز باشن 

 که نمیتونی برداری اگه نبودن نوش جون خودت 
 قدر باشن پای همشون برات هزینشو میدیم من :هر چه 

 }{:ببینم چی میشه 
 من:دستور چیه باید چیکار کنیم ؟

 
 }{:فعال افرادو ببینم بعد اماده کنم مکانو

 من:این پلیسا زیاد رو نرون میشه خالصشون کنیم
}{:اصییال هیچ کاری نکنید زحمات به باد میره دوسییه روز دیگه تاریخ پارتیرو 

 بهت میگم
 نب زیاد وقت نداریممن:بج

 }{:خبر میدم بهت
 من:فقط دانشجوهای تو شمال چی؟

 }{:اونا با ساشاست 
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 من:اوکی منتظرم
 }{: فعال 
 من :بای 

 علی:خب؟؟؟
 من:فعال باید صبر کنیم.

 کریم:درمورد دخترا چی گفت؟
من:گفت باید ببینم دخترا رو اگه خوب باشن نمیتونیم منم گفتم هرچه قدر پول 

 میدیم باشه 
 احسان:من نگینو میخوام 

 من:غر نزنید اعصاب ندارم علی بپر لبتابو لیستارو بیار 
 کریم:میخوای قرص بیارم برات

 من:اره 
 امیدوارم کارا سریع پیش بره دیگه هیچ مغزو حسی برام نمونده 

 《سامیار》
 از هت  زدیم بیرون اینقدر از امیر بهم ریختم اصییال ندیدم سییلینا چحوریه تازه
نگام افتاد بهش همون پالتویی که براش خریده بودم رو پوشیییده بود به اطراف 
نگاه کردم تقریبا همه جارو دیگه میشییناختم چون به خاطر بع ییی ماموریتام 

 اومده بودم ایتنجا
 سلینا:هی

 من:داره سرد میشه بیا برگردیم
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 سلینا:نه اتفاقا من دارم ل ت میبرم 
 من:باشه

 آهنز پیدا کرد موبایلشو دراورد یه 
 میب*و*سمت میگی خداحافظ 

 قصه ما از اینجا شروع میشه 
 من بغض کردم تو چشات خیسه

 دست دوتامون داره رو میشه
 توسمت رویایه خودت میری
 میری و من چشمامو میبیندم

 ما خواستیم از هم جدا باشیم
 پا من چرا با گریه می خندم

 میبینمت میری ولی میری نمیبینی
 از من ولی دستاتو میگیری  میب*و*سمت

 میبینمت میری ولی میری نمیبینی
 میب*و*سمت از من ولی دستاتو میگیری 

آهنگش قشیینز بود باهاش میخوند کم کم به یه جای قشیینز رسیییدیم میشییه 
گفت یه ویو خوب برای عکا گرفتن سییلینا با  وق گوشیییشییو گرفت طرفمو 

 گفت :
 سلینا:میشه ازم عکا بگیری؟

 وایسا من:اره برو
 ژست گرفت و لبخند زد و به دوربین نگاه کرد یه عکا خوشگ  گرفتم 
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 سلینا:یکی دیگه بگیر میخوام بزارم برای اینستا
 دومی هم گرفتم

 من:بیا 
 سلینا:خیلی خوب شد

 من:اوهوم
 سلینا:توهم برو وایسا ازت بگیرم

 من:نمیخواد
 سلینا:ا یعنی چی؟
 من:بیخی نمیخوام

 لجبازیش گ  کرد برو ببینم سلینا:باز فاز 
 بزور هلم داد عین این برج زهرمارا وایساده بودم اخمامم توهم 

 سلینا:اون اخمای قاجاری توباز کن یکم بخند این چه قیافیه 
 یه  ره لبخند زدم وقتی عکا گرفت رومو برگردوندم اومد طرفم

 سلینا:خب حاال یه  ره پرستکتیوش میکنیم به به ببین چه خوب شد 
نه خدایی خوب شده بود گوشیرو ازش گرفتم گ اشتم  عکسو تنظیم کردم برای 

 صفحه گوشیم 
شروع به باریدن کردن اونم تند  سفید رنز  شته بود که دونه های  ثانیه ایی نگ 

 عجیب بود 
 سلینا :وایی برف 

 اصال توحال خودش نبود دیدم منظره خوبی بود  قایمکی یه عکا ازش گرفتم 
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 شو راه انداخت دوربین سلفی
 سلینا :تو قدت بلنده بگیر از مون بنداز

 من:عجبا 
 سلینا:بنداز بینم پسر خوب 

 از گفتن پسر خوبش خندم گرفت 
 گوشیرو گرفتم باال سلفی گرفتم 

 سلینا:یه باردیگه بگیر
 من:ای بابا بسه دیگه

ست  شه قیافته وکردی برج زهرمار اون به درده عمت میخور در سلینا:حرف نبا
 ست بگیر بجنب ژ

 دوباره انداختم 
 من:مورد پسند واقع شد

 سلینا:اوهوم بریم ؟
 من:بریم

 برف شدید تر شده بود تو راه سلینا هی میخواست بدو 
 من:بچه نکن لیز میخوره 

 سلینا:یوهوو 
 من:با تو ام ندو میافتی 

 سلینا:هوو
 داشت دیگه واقعا میافتاد که کمرشو گرفتم چسبوندم به خودم 

 سلینا:ا ولم کن
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 من:تو ادم نمیشی حتما باید یه بالیی سرت بیاد 
 سلینا:خب برف دوس دارم 

 من:ندو فقط 
 سلینا:دوس دالم بدو ام بایی 

 من:ای آتیش پاره
 سلینا:خخخ

 اخر هم خانم افتاد 
 سلینا:آیی مامان

 من:هاهاها 
 سلینا:کوفت

 من:نگفتم ندو
 سلینا:آیی پشتم درد گرفت 

 من:حقته 
 نا:آخ نمیتونم بلند شم.سلی

 من:گود بای من رفتم 
 سلینا:به جهنم برو

 من:بای 
شده بود دارم تنهاش میزارم  شی یکم رفتم ولی فب کنم باورش  صورت نمای به 

 چون صدای هق هق اومده بود برگشتم 
 سلینا:من چه قدر بدبختم اخ پشتم 
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 من:هی کوچولو چرا گریه میکنی؟
پایین یه چیزی بهم میگفت سیییاکت نگام کرد اشییکاش همینجو ری میومد 

 اشکاش و پاک بکن  ا یت شدم نمیدونم چرا دستمو بردم اشکاشو پاک کردم 
 من:کوچولو گریه نکن االن با عمو سامیار میریم خونه باشه؟؟

سینم .بارش  دستمو انداختم زیر پاشو کمرش بغلش کردم سرشو گ اشت رو 
 برف هم تقریبا متوقف شده بود 

رسیدیم هت  کلیدو گرفتم سلینا خوابش برده بود تو آسانسور کلی نگاش کردم 
 خیلی ناز شده بود توخواب .

وارد اتاق شییدیم من  اینکه بقیه خوابیده بودن رفتم تو اتاق دخترا بدون اینکه به 
شم  شال شو باز کردم  شتمش رو تخت دکمه های پالتو سی نگاه کنم اروم گ ا ک

در اوردم گ اشییتم کنار تخت گوشیییشییم گ اشییتم میز  یکم آزاد کردم بوتاشییم
 بغلیش 

شیدم  شدم پتو رو ک شکوک  سیدم عجبا م شو ب*و* شدم گونه  یه دفعه خم 
سمو عوض کردم رو  شدم به اتاق خودمون رفتم لبا روش و آروم از اتاق خارج 

 تخت دارز کشیدم کم کم خوابم برد.
 
 《نگین》

ینجا نرگا و دانیال بد افتادن به این دوسییه روز یعنی روز شیییشییم که اومدیم ا
جون هم دلیلشییو کسییی نمیدونه هی میپرن بهم یه دفعه نرگا تیکه میندازه یه 

 دفعه دانیال اصال ق یه معلوم نی 
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 سرچی باهم افتادن دور جنز 
 نرگا رفت بیرون اتاق.زود رومو کردم طرف سلینا

 من:سلینا
 سلینا:بله

 من:میگم میشه با نرگا حرف بزنی
 :در مورده؟سلینا

 من:همین سر لج افتادنش با دانیال. 
 ریحانه:راس میگه همش سر یه چیزی بهم پیله و لج میکنن که ما نمیدونیم 

 سلینا:خب شاید نخواد بگه
 ریحانه:نمیشه که هی اینجوری ادامه پیدا کنه 

 من:حق با ریحانه اس توی موقع مناسب باهاش صحبت کن
 سلینا:باشه
 《کامران》

 ه دعوا اصال فازشون مشخص نیباز دوبار
 رادوین:برادرای عزیز وضعیت قرمزه 

 سامیار:چه مرگشونه اینا از پریروز پریدن بهم 
 من:شورشو دراوردن 

 رادوین:یکیمون بره باهاش حرف بزنه 
 من:سامیار تو برو 

 سامیار:من؟
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 رادوین:اره باتو راحت تره
 سامیار:ببینم چی میشه 

  صدای اس ام اس گوشیم اومد
عات 》محسیین که ازش اطال کامران ببین من درمورد اون دختری  سییالم 

 《میخواستی تحقیق کردم باعکا فرستادم برات ایمیلتو چب کن
 《دمت گرم دادا مرسی 》من

 رفتم تو ایمیلم تا عکسو لود کردم و دیدم موندم
 من:جانننن؟
 سامیار:چیه؟

ران دانشییجو سییاله سییاکن ته 2۰رفتم پایین تر بیوشییو خوندم نرگا محمدی 
 رشته حسابداری نام پدر

 من:وای وای 
 رادوین:د مرز چیشده؟

من:من نگفتم نگفتم این دختره نرگا مشییکوکه هی میگم اقا جان اسییم طرف 
شییبیه دوسییت دختر دانیاله میگید نه بابا تشییابه اسییمیه بفرما االن محسیین 

 همچیشو با عکا واطالعاتشو فرستاده طرف همون جی اف دانیه .
 :هاننن؟رادوین

 سامیار:ببینم .
 رادوین:یعنی دختره میدونه؟

 سامیار:همونه
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من:برادر من کامال مشییخصییه نرگا میدونه اسییتاد دانشییگاش دانیال مالپور 
 همون دوست پسر پنج ساله پیششه 

ست بیاره چون واقعا اون موقع  سو بد سامیار:فب کنم دانیال میخواد دوباره نرگ
 عاشق نرگا شد 

 رادوین:وای
گه دانیال بفهمه  نرگا یه بار خودکشییی کرده به خاطرش زمین و زمانو من:ا

 بهم میرزه 
 رادیوین:مگه بهش نگفتین اونموقع

 سامیار:چجوری میگفتیم اخه 
 من:فب کنم دانیال به نرگا نگفته برای چی ترکش کرد که نرگا نمیبخشتش

 رادوین:احتمال داره نرگا هم هنو دانیالو دوس داشته باشه
صحبت کن اگه اونطور که  سامیار هرجورشده با دانیال  من:باید یه کاری کنیم 

 ما فب میکنیم باشه باید یه کاری کنیم 
 سامیار:منال میخوای چیکار کنی؟؟

 رفتم تو فکر که رادوین بشکن زد
رداوین:فهمیدم!اگه اونجور که فب میکنیم باشیییه با دخترا حرف میزنیم که با 

 ه هم برسونیم چون حقشونه کمب هم این دوتا رو ب
 سامیار:اره افرین من هرجور شده با دانیال امروز حرف میزنم 

 من:نتیجه رو بهمون بگو تا با دخترا در میون بزاریم 
 سامیار:باشه



 161 پاره شیآت یدخترا

 امیدوارم اونجور که میخوایم بشه
 《نرگا》

سته بودم تو تراس  ش شد فب کرده من کم میارم ن دوباره و دوباره با دانیال بحنم 
 قهوه مو میخوردم 

 که صدای باز بسته شدن تراس اومد
 سلینا:چیکار میتونی اجی؟
 من:هیچی قهوه میخوری ؟

 سلینا:دارم
 من:هی خدا 

 سلینا:اجی
 من:جان اجی

 سلینا:میای من  قدیما باهم حرف بزنیم دردودل کنیم 
 من:چرا که نه

 سلینا:اوکی پا بیا در مورد این موضوع حرف بزنیم 
 من:هوم

 نا:چرا تو و دانیال باهم بحک میکنین؟سلی
 من:چرا میپرسی

 سلینا:میخوام بدونم چیشده اخه خیلی وضعتون خرابه 
 من:چیزی نی

 سلینا:اول بسم الله شروع نکن به پیچوندن موضوع 
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 من:سلینا
 سلینا:میخوام من  دوتا اجی من  قدیما حرف بزنیم و بحک کنیم عیبش چیه؟

 من:نمیتونم بگم
 ال چیزی گفته بهت بهم ریختی؟سلینا:دانی

 من:نه خیلی 
 سلینا:این دعوایی که شما میکنین دعوا معمولی نی

 از رو صندلی بلندشدم 
 من:اره نی یه  دعوا سر موضوع قدیمیه 

 سلینا:کدوم موضوع؟
 من:نمیخوام بگم بهم بریزی 
 اونم بلند شد اومد روبه روم 

 چرا اجیم ناراحته سلینا:چیزی که بهمم میریزه اینکه نمیفهمم 
 من:سلی 

 سلینا:جان بگو
 من:پنج سال پیش یادته؟

 سلینا:خب که چی؟ 
 من:یادته اون روز که اومدم زبان چه اتفاق هایی افتاد چی بهت گفتم؟

 سلینا:خب
 من:چی یادته از اونموقع

 سلینا:منظورت چیه؟
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 من:فکر کن
_روزی که بودن تمام اع ییای اکیپ  _۱۵سییال قب )نرگسییو سییلینا۵فلش بب 

نرگا با دسییتی که بانپیچیی شییده با صییورتی گریون و بی رنز  اومد کالس 
 زبان(
 《از زبان سلینا》

 من :اره میدونم من که ورک بوک و ح  نکردم 
 یلدا:منم

 کلمه هارو خوندیننفیسه:
 نگین:کلمه چی؟

 مبینا:گفت میخواد بپرسه 
 ریحانه:من یه نگاه کردم

 تیم؟ فهمیدین دیروز چیشدصبا:ای بابا چه قدر مشق داش
 مبینا:چیشد ؟

 داشتم گوش میدادم که نرگسو دیدم یه دفعه رفت تو بغ  دوستش 
 دستشو باند پیچیده بود قرمز بود قرمزتر میشد گریه میکرد 

 دوستش:اروم باش لیاقت نداشت
 نرگا:چرا اخه برای چی 

 من:نرگا ؟این چشه 
 نرگا:برای چی مگه من چیم از اون

 ببرش کالس من برم معلمم رفت  دوستش:بیا
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 من:باشه نرگا؟
 نرگا:سلینا نابود شدم  دارم میمرم 

 من:چیکار کردی با خودت 
 نرگا:من،من،شکستم ،خورد شدم  دانیال ترکم کرد رفت

 
 من:چی؟ چی داری میگی؟

نرگا:بهم گفت منو ببخش دیگه نمتیونیم باهم باشیییم من مردم مردم سییلی 
 اجیت خورد شد 

 هوش رفت افتاد تو بغلمنرگا از 
 من: نرگا نرگا بچه ها بچه ها زنز بزنید اورژانا 

 نگین :یا خدا 
 مبینا:من برم زنز بزنم.

 صبا:چش شد 
 من:نمیدونم

 یلدا:سلینا دستت
 دستمو دیدم خون بود 

 من:یا حسین رگشو زده 
 مدیر اموزشگاه:برید کنار چیشده 

 مبینا:سلی دیر میرسن 
 تو باز کن نگین کیف منو بیار یه ماشین بگیر بجنب من:نرگا د المصب چشا
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 نفیسه:چیکار میکنی؟
 من:بندازینش رو کولم بجنب وقت نداریم  

 مببنا:مواظب باش
 من:صبا به مامان بابای نرگا بگو دارم میرم بیمارستان]؟[ خودشونو برسونن 

 نگین:سلینا بیا ماشین گرفتم بیا 
 نهمادرا:خدا رحم کن ایشالله زنده بمو

 سوارشدیم
 من:اقا تروجون بچت تند برو داره میمره

 راننده:کجا برم دخترم؟
 من:بیمارستان]؟[تروخدا سریع برید 

 خدا خیرش بده مارو رسوند پیاده شدیم 
 نگین:کمب کمب یکی کمب کنه دوستم رگشو زده بیهوش شده 

 پرستار:بیارش اینجا بزارش رو این 
 من:بریم بریم

 اورژانسی راه و باز کنید برید کنارپرستار:مریض 
من:نرگا نرگا اجی خوشییگلم تروخدا چشییاتو باز کن اگه زنده نمونی من 

 میکشم باعک و بانیشو نرگا چشاتو باز کن .
 دکتر اومد نگاه کرد 

 نگین:اقای دکتر یه کاری کنین 
 دکتر:چش شده 
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و شدم رگشمن:اومده بود اموزشگاه یه چیزایی میگفت بعد ازهوش رفت متوجه 
 زده 

 دکتر:خونه زیادی از دست داده 
 پرستار:اقای دکتر چیکار کنیم نب ش کنده 

 دکتر:گروه خونیش چیه؟
 b+:من

 دکتر:پرستار برو بیار
 پرستار:چشم 

 دکتر:شما برید بیرون 
 من:اقای دکتر زنده میمونه؟

 دکتر:به امید خدا تالشمونو میکنیم 
 افتادم زمیندرو بست زانو هام دیگه توان نداشت 

 نگین:سلینا 
 بلندم کرد نشوندم صندلی 

 نگین:برم یه چیزی برات بخرم فشارت افتاده
دانیال خدا لعنتت کنه چه گهی خوردی که نرگا رگشییو زده.چن دقیقه بعد 
صدای پا اومد سرمو باال گرفتم مامان و بابای نرگا و بچه ها و مدیر اموزشگاه 

 بود
 یشده ترو خدا حرف بزن خاله :سلیناکجاست دخترم کو چ

 من:خاله 
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 خاله:بگو هالک شدم
 من:نرگا رگشو زده

 خاله:یا حسین احمد میشنوی دخترم رگشو زده دخترم 
 عمو:مرضیه مرضیه

 من:خاله!!
 صبا:پرستار 

 عمو:حالش چطوره دخترم
 من:نمیدونم ولی خون زیادی از دست داده 

 عمو:خدایا رحم کن
 بیرون اومد همه بلند شدیم بعد از نیم ساعت باالخره دکتر 

 عمو:اقای دکتر دخترم حالش چطوره؟
 دکتر:خداروشکر وضعیتش نرمال شده  

 رو کرد به من
دکتر:به موقع رسییوندیش خون به بدنش انتقال دادیم دسییتشییم بخیه زدیم  یه 

 نفرتون میتونه بره من باید برم ببخشید
 عمو:شکرت خدا

 نگین :اخیش 
مارف عد  فت تو ب گ  و پدر نرگا ر با دسیییت  تیم خواب بود فردای اون روز 

 شکالت رفتم عیادت
 تق تق 

 نرگا:بفرمایید
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 من:سیالمم اجی من
 نرگا:سالم بیا بشین 

 وسایلو گ اشتم رو میز کنارش به پنجره زل زده بود دستشو گرفتم 
 من:نرگا چته اصال چیشد یه دفعه 

 نرگا:دانیال ترکم کردمیفهمی
 من:چطور ممکنه 

 بغلی گوشیشو برداشت بهم داد از میز 
 نرگا:این پی ویش بخون 

            (Eshgham.last seen long time ago) 
 سالم اقایی 》

 سالم 
 خوبی عشقم 

 اوهوم
 چه خبر 

 هیچی
 چیزی شده 

 اره  باید یه چیزی بگم
 بگو 

 ما دیگه
 دیگه چی 
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 ما دیگه نباید باهم باشیم
 این چرتو پرتا چیه 

 حقیقتهچرت و پرت نی 
 باور نمیکنم

 مهم نی 
 دانیال چت شده
 همین که گفتم 

 خیلی نامردی
 خداحافظ 

 این حقم نبود نامرد من دوست داشتم
 《ویا:ببخشید ولی دیگه نمیتونیم باهم باشیم 

 من:نمیدونم چی بگم 
 بلند شدم رفتم جلوی پنجره 

 نرگا:دوسش دارم هنوز
 من:توگه خوردی 

 نرگا:سلینا
نگفتم این پسییر خوبی نی توهمون نگاه اول اصییال ازش خوشییم من:زهرمار 

 نیومد.ولی به خاطر تو چیزی نگفتم که این شد 
 نرگا:هرچی باشه هنوز دوستش دارم یعنی دست خودم نی 
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من:دیگه حق نداری اسم اون بیشرف و بیاری حسابشو میرسم کاری میکنم به 
 غلط کردن بیافته 

 از رو تخت بلند شد امد جلو
 ا:تو هیچ کاری نمیکنی نرگ

 من:چرا میکنم باید تاوان پا بده 
 نرگا:گفتم نه کاریش نداشته باش

من:دیوونه به خودت نگاه کن اون باعک شده حتی کاری کنی که دور از منطقه 
 سنشم که ماشالله کم نبوده که بگی نادونی کرد 

 بی غیرتی هم تا این حد 
 ته باش نرگا:اره اشتباه کرد ولی تو کاریش نداش

 من:اجی تو به من اعتماد داری ؟
 نرگا:معلومه

 من:پا به یه شرطی بالیی سرش نمیارم
 نرگا:چی

 من:اینکه فراموشش کنی و اگرم برگشت دیگه بهش فب نکنی 
 نرگا:ولی هنوز نفهمیدم ببخشید تو ویسش چی بود

 من:مگه چیه
 نرگا:بغض داشت 

 من:مهمه؟
 چی بود نرگا:شاید یه روز بفهمم اون بغ ش 



 171 پاره شیآت یدخترا

 من:شاید
نرگا:سییلینا تو فقط نسییبت به بقیه بیشییتر درمورد دردم خبر داری اگه گفتن 

 چیشد بگو دوستیشون بهم خورد دلی  نپرسن 
 من:باشه

 نرگا:به نظرت میتونم برگردم 
 من:معلومه مگه منو بچه ها مردیم دوباره میسازیمت 

 نرگا:من بدون شما ها چیکار میکردم
 *و*س اجی خوشمال بده انرژی بگیرم من:هیچی حاال یه ب

 نرگا:اووماچ
 من:به به حاال بریم خوراکی بخوریم

 
 )االن(
 《نرگا》

 من:خب ؟
 سلینا:یادم اومد ولی منظورت از این کارا چیه 

 من:بهم گفتی فراموشش کن حتی اگه برگشت تا بالیی سرش نیارم یادته 
 سلینا:اره 

 به منظره روبه رو خیره شدم خیره شدم 
 من:دانیال برگشته

 سلینا:چیی؟
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 من:همون پسری که به خاطرش ضربه خوردم برگشته
 سلینا:اگه داری شوخی میکنی بدون شوخی خیلی مزخرفیه نرگا 

 من:شوخی نی مگه نگفتی دلی  دعوات با دانیال چیه اینم دلی 
 سلینا:هانن!!!

سر ست پ سید دو شنا ستاد بامزه تون می شما به عنوان ا سال پ من:دانیالی که  نج 
 پیشه منه که خیلی عوض شده که نمیتونی بشناسی 

 سلینا:باور نمیکنم مگه میشه ادم اینقدر تو پنج سال عوض شه 
من:اره میشه ولی هنوز همون ادمه اسمش فامیلیش گردنبندی که براش خریده 

 بودم خالکوبی که داره رو گردنش هنوز عوض نشده اونا هست 
 سلینا:تو گردنبندو کی دیدی

من:بابا من باتو اون گردنبندو براش خریدم اون روز که دنبال یه کتابم میگشییتم 
تاق ما روی یه میز  رادوین گفت) میتونی از کتاب من فعال اسییتفاده کنی تو ا
کوچیکه( رفتم تو اتاقشییون صییدای دوش آب میومد  وقتی به میز رسیییدم کنار 

 ود که چن سییال پیشکتاب  یه گردنبند دیدم داخلشییو که باز کردم عکسییی ب
 خودم گ اشتم و به دانیال هدیه دادم برای تولدش 

 سلینا:وای 
من:اون ازمن فرصییت میخواد وقتی اهمیت ندادم به تالشییش فب کرده من با 
سرش ناپیدا بود  شما رفتین یه دعوایی کردیم که اون  سیم دو روز پیش وقتی  ک

 برای همینه تا االن باهم لج کردیم 
 رتش منال گ  کردهسلینا:هه اقا غی
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 من:سلینا
 سلینا:هان چیه فب کردی حاال برگشته میگم نرگا باهم دوباره دوست باشید 

 من:هی 
 سلینا:خدایا بهمون صبر بده 

 خیلی اروم گفتم :کاش میشد بهم برسیم 
 《رادوین》

غ ام که تموم شیید تشییکر کردمو بلند شییدم به طرف اتاق رفتم منتظر بچه ها 
سامیارو دانیال باهم حرف زدن.چن دقیقه بعد همه اومدن  شدم من  اینکه ظهر

 وقتی سامیار اومد 
 گفتم:بگو چیشد

 سامیار:همونطور که فب میکردیم
 کامران:اگه واقعا جدیه که باید با دخترا حرف بزنیم

 سامیار:یه جوری باید امَشب هماهنز کنیم
 من:به ریحانه میگم

 کامران:حله
 شب جلسه محرمانه(۱2)ساعت

 نگین:وای من خوابم میاد
 ریحانه:منم

 سلینا:میشه بگین نصف شبی چیکارمون دارین؟
 من:هیا جلسه محرمانه اس
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 کامران:دخترا ما میخوایم یه کاری کنیم و شما هم باید کمب کنید
 ریحانه:چه کاری؟

 من:میخوایم دانیال و نرگا و بهم برسونیم 
 نگین:جان؟

 سلینا:شب بخیر 
  سامیار:ا بشین بینم

 سلینا:من کمب نمیکنم 
 کامران:چرا؟

 سلینا:چون مناسب هم نیستن
 سامیار:مناسب بودنشونو تو تعیین نمیکنی اتفاقا خیلی هم بهم میان

سییلینا:اگه اینجوریه کنارهم قرار گرفتنشییونو تو تعیین نمیکنی اتفاقا برعکا 
 اصال بهم نمیان بچه ها بلند شید بریم 

 من:مشکلت چیه؟
 ترا پاشیدسلینا:هیچی دخ

 نگین:یکی میشه بگه اینجا چه خبره؟
 کامران:یه دلی  منطقی بیار

ضوعی رو باز کنم که بدترین خاطره رو باهاش دارم من  شم نمیاد مو سلینا:خو
 میرم 

 داشت میرفت که سامیار بلند شد محکم دستشو گرفت 
 سلینا:ولم کن
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 سامیار:من برمیگردم شما برای این دوتا توضیر بدید 
 سلینا:بزار برم من کمب نمیکنم

 سامیار:خوبم میکنی بیا ببینم 
 سلینا:ولم کن 

 ریحانه:وا 
 نگین:چشه 

 کامران:گوش کنین ق یه اینکه
 《سلینا》

 منو برد طبقه پایین هت  نزدیب استخر دستمو بیرون کشیدم 
 من:وحشی 

 سامیار:مشکلت چیه؟
 من:نمیگم کمب هم نمیکنم

 ل و نرگا بهم برسنسامیار:چرا نمیخوای دانیا
من:یب دانیال لیاقت نداره دو متنفرم از کسییی که به خاطر بی عقلیش و بی 
شده برای این  سه دیگه خیلی دیر  شو  شت خود شت میک غیرتیش خواهرم دا
خاطر  به  حاال  به سیییختی خوب کردیم  ها نرگا رو  چه  کارا من و ب

 اون؛استغفرالله 
 گا جدا شد؟؟سامیار:تو اصال میدونی چرا دانیال از نر

 من:نه نمیخوام هم بدونم همون بهتر گورشو گم کرد 
 سامیار:تو که هیچی نمیدونی پا خیلی زر الکی میزنی 
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من:ببین من اعصییاب ندارم میزنم داغونت میکنم من نمیزارم این اتفاق بیوفته 
 این خط این نشون برو کنار

 سامیار:چه غلتی منال میخوای بکنی؟؟
 من:به تو مربوط نی 

 سامیار:خیلی هم هست زندگی دوست منه
 من:زندگی دوست منم هست

 سامیار:چه دوستی هستی که میخوای خوشبختیشو نابود کنی؟
من:هه حرفای بامزه میزنی دانیال و نرگا زندگی خوشبخت بروبابا اتفاقا هیچ 

 خوشبختی در این زندگی نی بدبختیه 
 سامیار:واقعا از کجا اینقدر مطمئنی؟

اندازه که توبه خوشییبختیشییون اطمینان داری من به بدبختیشییون  من:به همون
 دارم برو کنار

 سامیار:تا وقتی یه دلی  من  بچه آدم برام نیاری همینجا میمونی فهمیدی 
 من:سامیار نزار احترامی که برات قائلم از بین بره برو کنار 

 سامیار:نمیرم 
یداد تو  خه نفهم نرگا داشیییت اون موقع جون م به موقع من:د ا گه  بغلم ا

نمیرسوندیمش، چطور انتظار داری بزارم با اون باشه  سه سال نرگا افسردگی 
بازم بگی  یا میخوای  با هیچ کا حرف نمیزد میتونی بفهمی  ته بود  گرف
خوشییبختیش با دانیاله نرگا کافیه یه اشییتباه یه خیانت از اون ببینه نابود بشییه 

 همینو میخوای اره؟؟؟
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 ام هیچکا نمیخواد سامیار:نه نمیخو
 من:پا حرف مفت نزن

 
شتباه کرد درست کامال حق داری ولی اون برای کارش دلی   سامیار:دانیال یه ا
داشییت که نمیتونسییت به نرگا بگه اون حتی نمیدونه نرگا خودکشییی کرده 
اینقدر وضییعیتش بهم ریخته بود از دوریش که یه سیییال  رفت امریکا وقتی 

گشت ولی چه فایده نرگا نبود سیگاری شد معتاد  برگشت اینقدر دنبال نرگا
 شد ضعیف شد تو هیچی نمیدونی 

یادم نمیره هرگز نمیتونم اون  نا:هیچ وقت صیییدای زجه و گریه نرگا و  سییلی
 صحنه رو فراموش کنم دانیال باید تاوان تب تب اشکاشو بده 

 چرا دانیال نرگسو ترک کرد کمکمون میکنی سامیار:اگه بهت بگم
 نمیدونم مگه اینکه منطقی باشی سلینا:

 سامیار:پا گوش کن اون روز
 )ده دقیقه بعد(

سییامیار:فهمیدی االن اون دختره مرده دانیال هنوزم که هنوزه عاشییقش نرگسییه 
 میدونم درکش مشکله 

 تو چشماش زل زدم 
 من:تو اگه جای من بودی درک میکردی 

 سامیار:شاید یه فرصت میدادم تا خودشو نشون بده 
 آب نگاه کردم  یعنی میتونه ؟؟ به

 من:باشه ولی بدون اینبار هراتفاقی بیوفته از چشم تو میبینم 
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 سامیار:باشه بلندشو بریم پیش بچه ها 
 من:بریم 

 رادوین:چه عجب فب کردیم مردید  
 سامیار:به توافق رسیدیم

 نشستم پیش بچه ها
 نگین:االن باید بفهمیم؟

 ریحانه:چرانگفتی؟
 ست دلیلشو کسی بدونه من خودم دیروز فهمیدم برگشته من:خودش نخوا

 کامران:دخترا نقشه اینکه 
 )سه روز بعد_کوه نوردی(

 《ریحانه》
یکی بگه اخه کوهنوردی هم ورزشییه  هر آن ممکنه سییقوط آزاد کنیم یه لحظه 
نرگا لیز خورد دانیال سییریع گرفتش تا نیافته جوری بهم نگاه میکردن ادم به 

 میکنه الله اکبر چه قدر منحرف شدمچه چیزا  فکرا 
 همه بچه ها گفتند:اووو

 به خودشون اومدن و جداشدن
 دانیال:کوفت به کارتون ادامه بدید بی جنبه ها 

 نرگا:ممنون 
 دانیال:خواهش عزیزم 

 نرگا:دانیال!!!!
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 دانیال:جانم 
 نرگا:لطفا مراعات کن من آبروم میره 

 دانیال: حرف نباشه
بود گفت:بچه ها اینجا لیزو ارتفاعش زیاده دونفر دونفر  مردی که راهنمامون

 بیاید که هوای همدیگرو داشته باشید بجنبید 
 دانیال:نرگا تو بامن

 نرگا:وایی نه
 رانیال:لجبازی ممنوع دختر خوب یاال

 باهم رفتن جلو 
 رادوین:باریکال به داداش خودم ببین چه دوست دخترش حساب میبره ازش

 من:ایشش 
 اهم ریحانه خانم افتخار همراهیتونو به من میدی؟رادوین:

 من:بزار ببینم اووم فب کنم لیاقتشو داری 
 رادوین:ممنون سرورم 

دسییتمو گرفتو حرکت کردیم یه جابود دانیال کمر نرگا گرفته بود بردش باال 
شده بود از خنده  شقیافه نرگا دیدنی بود نگین که منفجر  ده هوا دیگه تاریب 

 یی رو میدیدیم تا اینکه یه جارو  انتخاب کردن.بود بزور جا
پسییرا چادر میزدن دختراهم وسییای  دیگه رو بیرون می اوردند گروه نازنین که 
انگار اومدن خونه خاله هیچ غلتی نمیکردن اصییال میتونن کاری بکنن با اون 

 ناخوناشون ناخن که نی چنگال شغال به موال 
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شوخی و دلقب  شامو باهر  صمیم گرفتیم یه وقتی دیگه  بازی بچه ها خوردیم ت
 بازی کنیم 

 احمدی:بروبچ بیاید جرئت حقیقت
همه موافقت کردن به صییورت دایره نشییسییتیم یه بطری هم گ اشییتیم وسییط 
وچرخوندیمش اینقدر چرخید تا افتاد به  دانیال و سییارا دوسییت نازنین اجنبی 

 خخخ با اون صداش  2شماره
 سارا:خب استاد جونن

 سلینا:عققق حالم بهم خورد
 سارا:جرئت یا حقیقت ؟

 دانیال:جرئت
 سارا:خب اووم اجیا کمب پیلیز

 نگین:یه  ره دیگه حرف بزنه باال میارم به خدا
ستی؟؟اگه  شق کی ه ستاد جوون از این جمع عا شه خب ا شه با سارا:اهان با

 واقعی عاشقش هستی باید همین حاال جلوی ما ازش خاستگاری کنی 
 ر:ا رادوینسامیا

 رادوین:خدا نوکرتم گاماس گاماس چرا اینقدر زود 
 من:حاال چیکار کنیم ؟

 دانیال بعد از مکک کوتاهی ویه نگاه به ما بلندشد 
 نگین:یا پیغمبر

 سارا:زوود استادجوون بگو اون کسی که عاشقشی کیه؟
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 یه جوری میگه کیه که انگار دانیال عاشق اونه 
گفت:میرم سییمتش ولی بی جنبه بازی درنمیارید اگه دانیال با اعتماد به نفا 

نه بود بی برو برگرد همینجا این مسییئله خاکش میکنید و جایی درز  جوابش 
 نمیکنید شیرفهم شد 

 کامران اروم گفت:دانیال زوده االن نه پسر
 دانیال:به هرحال که باید ببینم نتیجه تالشم چی بوده 

شرکت سمت نرگا رفت که تو بازی  نکرده بودو درحال کتاب خوندن  بعد به 
 بود 

 محمدی:هیا بچه ها ساکت ضایع نکنید
 من:وای خدایا خودت کمب کن

 رادوین:نوکرتم ضایعش نکن عاشقه ر*ن*ا*ه داره 
 سلینا:خدا همراهش 

 نگین:اه حالمو بعم زدین میگه میخواد بره بمیره
 کامران:همینو بگو خدا همراهش باش بسه دیگه

 《نرگا》
ش شم نمیومد اگه بچه های خودمون بود باز تو بازی  رکت نکردم چون زیاد خو

سرمو گرفتم باال دانیال  سی جلوم زانو زد  شتم رمان میخوندم که ک یه چیزی دا
 بود بچه ها هم ساکت شدن عجیبه چرا اینجوری نگاه میکنن

 من:امم ق یه چیه؟
 دانیال:من،اخه چطور بگم 
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 میکننمن:چیزی شده چرا اونا یه جوری نگام 
 دانیال:ببین نرگا من یه درخواست دارم

 من:میشنوم 
 دانیال:همونطور که خودت و بقیه میدونن من خیلی دوست دارم

 
 من:اره خب که چی

 دانیال:االن موقعیتی پیش اومده که باید بهت بگم جوابش فقط یه آره و نه
 من:بگو

 دستمو گرفت تو دستشو گفت:با من ازدواج میکنی؟
 یی گفتی؟من:چی چی چچچ

 دانیال:با من ازدواج میکنی؟
 واقعا نمیدونستم چی بگم یعنی اون ...وای خداباورم نمیشه

 دانیال:قبول میکنی؟
 اخه چی بگم به بچه ها نگاه کردم که سلینا چیزی رو لب زد گفت 

 )قبول کن دوست داره(
خدایا منم منم دوسش دارم میخوامش پا قبول میکنم از چشاش فهمیدم داره 

 امید میشه که گفتم :اره قبول میکنم نا
 همین باعک شد بچه ها هوار بکشن و دست بزنن 

 دانیال به زور بلندم کرد و گفت:یه بار دیگه بگو چی گفتی
 من:قبول میکنم قبول میکنم زنت شم 
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 دانیال:به خدا عاشقتم 
 بعدم بغلم کردو تو هوا چرخوند 

کوچیب دراورد در جعبه رو باز کرد وقتی گ اشییتم زمین ازتو جیبیش یه جعبه 
 یه حلقه خوشگ  بود بعد حلقه رو برداشت و کرد تو دستم 

اونشب با اینکه ک  جلوی بچه ها خجالت کشیدم ولی بهترین شب عمرم بود 
 باالخره به ارزوم رسیدم 

 زمانی که همه خوابیدن دانیال منو بزور نگه داشت برد یه گوشه 
 م شدی دانیال:اخیش مال خوده خود

 من:وای آبروم میره وقتی بریم دانشگاه همه مسخرم میکنن
 دانیال:غلط میکنن 

ها  چه  تاداو ب ید جلو اسیی با ما  من:میمردی صییبر میکرد از اردو برگردیم حت
 خاستگاری کنی 

 دانیال:در واقع شرط بازی بود 
 من:اوه

 دستموانداختم دورگردنش
 من: با این حال خیلی دوست دارم

 صوتشو جلو میاورد گفت: منم دوست دارم بعد لبامو ب*و*سید همونطور که 
 دانیال:به به چه خوشمزه

 من:خب حاال بریم تا بقیه شب نکردن
 دانیال:باشه بریم 

 شب بخیر گفتمو وارد چادر شدم تو جام رفتم از خوابیدم
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 صبر که بیدارشدیم بعد از صرف صبحانه به هت  برگشتیم
 《کریم》

شب تا االن حال شرطش از دی سارا اون دختره ؛اه عجوزه مزخرف با اون  م بده 
 من نرگسو میخواستم حق من بود نه دانیال 

ست اون لندهور داره چه   سمت امیر وگفتم:معلوم ه شتم  صبانی برگ خیلی ع
سول بقیه  سو سای  گهی میخوره نرگا من که پرید دوس روز دیگه اون بچه پلی

ما اینجا من  ماسییت داریم نگاه  دخترهارو به عقد خودشییون در میارن اونوقت
 میکنم هیچ کاری هم نمیکنیم 

 امیر:صداتو بیار پایین چه خبرته 
من:د اخه پاشییو یه کاری کن پا کی میخواد خبر بده چن روز گ شییته هنوز 

 هیچی نگفته 
 علی:باید صبر کنیم

 من:دیگه چه قدر صبر 
سال داریم روی این  سان:میگی چیکار کنیم رییا اونه چن  شهاح شگاه نق  دان
 میکشیم نمیتونیم به خاطر چهار تا دختر نابود کنیم زحماتمونو 

 من:امیر پاشو همین االن بهش زنز بزن تکلیفمونو روشن کن بجنب 
 امیر:خیله خب گوشیم کنارته بده بینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم 

 گوشیشو به طرفش پرت کردم شمار رو گرفت رفت تو اتاق 
 دیگه تو این اردوی کوفتی میمونیممن:چن روز 

 احسان:نمیدونم 
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 بعر از یه ربع امیر باالخره اومد 
 امیر:پسرا مژده 

 احسان:بگو
 

ست  شمالو دادن االن نوبت ما شجوهای  امیر:بهش زنز زدم گفت ترتیب دان
چهار روز دیگه قراره اخرین روز اردو باشه یه حالت گود بای پارتی داره بچه ها 

اخرای پارتی اونایی که انتخاب کردیمو میبریم و محو میشیم  همه توش هستن
 بدون اینکه کسی بفهمه 

 علی:واقعا تمومه 
 امیر:اره

 احساس:اخیش 
 من:پلیسارو چیکار کنیم عین چی چسبیدن به دخترا 

 امیر:کار ما نی بچه ها یه نقشه هایی دارن نگران نباش
 من:امیدوارم

 )راوی(
مارش معکوس هار روز شیی چه برای  این چ کار و  مای خالف چه برای اد بود 

شتن.کم  صمون .هر لحظه هر جا که بودند دخترارو تنها نمیزا مامورای پلیا ق
شد میکرد رادوین بعد از روز کوهنوردی با تمام  شون ر شق در دل کم جوونه ع
شییجاعتی که داشیییت در خلوتی به ریحانه ابراز عالقه کرد که اینکار باعک 

شد در  شق رادوینو تعجب ریحانه   حالی که او از رادوین خوشش اومده بود ع
پ یرفت وقرار شییید بعد از اردو به طور رسییمی رادوین به همراه خانوادش به 
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صال با  شتن ا شونو ماموریتی که دا شغل سرا درمورد  ستگاری ریحانه بره .پ خا
دخترا حرف نزدن.این چهار روز با تمام خوبیو بدی  که بود گ شییت تا به روز 

یه   موعود با  وق و شییوق خودشییونو برای  که دخترا خیلی  ید.موقعی  رسیی
خوشییگ رنی و لرزوندن دل پسییرا اماده میکردن درحالی که نگرانی پسییرا با 

 گ شتن هر لحظه و نزدیب شدن به زمان مهمونی بیشتر میشد.
 بهتره به داستان برگردیم به زمان مهمونی 

 )مهمونی( 
 《سامیار》

 ره هم آرامش ندارم هم از نگرانی هم ازسییلینا دختره  از وقتی اومدیم اینجا یه
اینقدر خودشییو خوشییگ  کرده من یکی موندم اسییلحه هامونو اورده بودیم به 
دانیالم دادم رییا گفت اماده باش باشیییم هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیافته 
نگین و کامران باهم رفتن یه دوری بزنن سییلینا هم معلوم نی چشییه هی وول 

  میخوره
 من: چته

 سلینا:حوصلم سر رفت میخوام بر*ق*صم 
 من:االن؟

 سلینا:نه بیام سر ختم تو بر*ق*صم خوبه 
اینجوری نمیشییه این وول خوردناش منو عصییبی میکنه برای همین بلندشییدم 
بازیه حاال که  تروخدا نگا دارم چه کارایی میکنم که یه زمانی میگفتم جلف 
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شیطون  شدم هی دارم غر میزنم دستمو  نوبت خودم شده  عاشق یه دختر شر و
 گرفتم طرفش با تعجب نگام میکرد

 من:چیه مگه نمیخواستی بر*ق*صی؟
 سلینا:هان ؟اره بریم  

اروم  از سر شانا ما یه اهنزدستشو گرفتم چه سرد بود به سمت پیست رفتیم
 گ اشته بودن که جو رو رمانتیب میکرد 

ختش  اروم حرکت میکردیم تو دسییتشییو دور گردنم منم گ اشییتم رو کمر ل
شو الی  ست ست منو تحریب کنه که د شمای همدیگه زل زدیم انگار میخوا چ
موهام میکشییید ومنم خیلی سییر این حسییاس بودم نه من  اینکه واقعا از عمد 

 میکرد چون  یه لبخند خبیک رو لباش بود
بدی منم میتونم برات جبرانش کن مه  گه بخوای اینجوری ادا ید بگم ا با  ممن:

 خانم شیطون 
شممه  شکی و بلندت تو چ ست خودم نی اخه نه که موهای م سلینا:میدونی د

 حال میده که دست بکشم روش 
 من:په اینجوریه

 سلینا:اوهوم 
سه  سو صورت و من:خیله خب پا بزار منم یه اعترافی بکنم ،همونطور که به 

دم انگیزی دسییتمو رو کمرش میکشییدم حلقه دسییتامو محکم میکردم ادامه دا
 ؛منم  خیلی از لما کمرت خوشم اومده اصال نمیشه نوازشش نکنم 

 سلینا:اوو بله درسته چه جبران باحالی 
 من:موافقم 
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شمب میزد اروم  شت بدجور بهم چ سمون به طرافمون نبود لباش دا صال حوا ا
که  نت مونده بود  یه سیییا مامونو بسییتیم  پایین و نزدیکش  چشیی سییرم بردم 
سرم حا کردم و افتادم .دیگه  شت  سمش یهو برقا رفت بعد درد رو پ بب*و*

 نفهمیدم چی شد ؟
 《سلینا》

 نم چشمامم و دستو پامو بستن آیی سرم داره گیج میره آخ ،چرا جایی رو نمیبی
 نگین:هی تو کی هسته پشته من

 من:سلینا اوسکول
 نگین:ا دختر چی شد ما کجاییم 

 سلینا:نمیدونم نمیبینم 
 صدای چن تا دختر دیگه هم میومد

 دختر:آهای کسی اینجا نیست با شمام عوضیا با ما چیکار دارین
 چن دقیقه بعد صدای باز شدن در اومد 

 صدای شخصی آشنا بعد از اون 
 }{:چشماشونو باز کنید 

 وقتی تونستم فرد رو به رومو ببینم شاخ در اوردم اون،اینجا چیکار میکرد؟
 من:تو چطور!!!!

 }{:تعجب کردی؟ 
 امیر:تو اینو میشناسی!!

 }{:اره 



 189 پاره شیآت یدخترا

 من:تو اینجا چیکار میکنی؟
 }{:کارمو میکنم 

 من:باورم نمیشه
 نگین:با ما چیکار دارین؟

 میفهمین  }{:بزودی
 رفت ولی بادیگارداش موندن 

 نگین:خدایا حاال چیکار کنیم؟
هنوز تو شب بودم چطور ممکنه اون رفته بود اسپانیا چن سال بعد از اون اتفاق 
شده خالفکاره درجه  شته  طوری که فب میکردیم دیگه برنمیگردیه حاال که برگ

 یب 
 نگین:سلینا؟

 من:هان؟
 اسی ؟نگین:تو این مردو از کجا میشن

 من:من من واقعا گیج شدم 
 بادیگارد:خفه خون بگیرید سرمون رفت 

ومن به گیجی زیاد فرو رفتم سییوالی که در  هنم همش پرسیییده میشیید چطور 
 خالفکار شده کسی که یه زمانی

 )یه هفته بعد(
 《رادوین》
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کامران انقدر اعصییابش بهم ریخته بود  هرچی رو میز بود رو ریخت زمین که 
شد  شدو رییا و باعک  سیب ببینه یه دفعه در باز  شم آ ست صدای بدی بده و د

 دانیال ترسیده اومدن تو
 رییا:چه خبره این صدای چی بود ؟

کامران:اه اه دارم از عصییبانیت منفجر میشییم پا چرا یه رد ازش پیدا نمیکنیم 
 دارم میترکم حالم خرابه یه نفر جلوی چشمم غیب شده

 
 برم باند بیارم شما حرف بزنید باهاش  دانیال رو به سرهنز گفت:من

کامران وحشییتناک شییده بود قیافش منکه  ازش میترسییم کال اینجور موقع ها 
نمیشه با کامران حرف زد سامیار هم که اصال عکا العم  نشون  نمیداد تکیه 

 داده بود به مب  واز پنجره بیرون را نگاه میکرد
سرم من االن درکت ستی  سرهنز:ببین کامران جان پ ضعیتی ه میکنم در چه و

 نگرانی میدونم ولی باید با صبرو حوصله پیش بریم
پدرم دوسیییت دارم دوتا دختر رو   ندازه  کامران:د اخه نوکرتم قربونت برم که ا
قشینز جلو چشیای ما دزدیدن یه هفتا که هیچ ردی ازشیون پیدا نکردن اگه 

 کنمبالیی سرشون بیاد کی جواب مارو میده کی؟بگو من صبر می
سرم  شین رو این مب  آفرین  رادوین پ سرهنز:آروم باش کنترل کن خودتو بیا ب

 برو یه لیوان آب بیار 
رفتم از تو یخچال کوچیب اتاق آب اوردم تو لیوان براش ریختم دادم دسییتش 

 همرو سر کشید تو یه لحظه
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جدی  ها دارن پیگیری  چه  مه چیز  ب نز:االن بهتره تمرکز کنیم روی ه سییره
یه سییری چیز گزارش دادن داشییتم اونارو چب میکردن که با صییدای میکنن 

 شکستن بدی اونارو ول کردم اومدم اینجا نگا دستت هم آسیب دید
شسنت جعبه  در بازشدو دانیال اومد تو با یه جعبه اومد جلوی کامران رو زانو ن

 رو گ اشت رو میز و باز کرد شروع کرد به انجام دادن کارش 
 دانیال:رادوین؟

 من:جانم 
 دانیال:بیا کمب من دستشو بگیر خونای اطراف دستشو تمیز کن 

 با دستمال تمیز کردم که دانیال با چیزی که ریخت صدای کامران در اومد
 کامران:آخ 

 من:حقته
با اینکارا پیدا  یال:د برادر من مجبوری این کارو کنی که درد بکشییی نکن  دان

 نمیشن صبر داشته باش 
 بست رفت دستشو بشوره دست کامرانو که 

 سرهنز بلند شد رفت پیش سامیار صداشونو میشنیدم
 سرهنز:تو دیگه چرا خفه خون گرفتی ؟

 سامیار:هنوز نمیفهمم 
خودتونو میکشییید دزدیدن که دزدین ما  سییرهنز:حاال انگار چیشییده دارین

 پیداشون میکنیم نترس 
 سامیار:بچه ها چیزی دستگیرشون شد ؟
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نز:چرا در  مه علی مرده ولی کریمو گرفتن داشییتم سییره مورد علی و کری
سنت برای باز جویی فب  شات و میخوندم به احتمال زیاد فردا ظهر اینجا گزار

 کنم به چیزایی خوبی میرسیم
 منم امیدوار شدم که باز جویی از کریم به چیزایی میرسیم 

 )روز بعد _اتاق باز جویی(
 《سامیار》

ی وایستاده بودیم و  به حرفاشون گوش میدادیم یه ساعته جلوی شیشه باز جوی
 رییا داشت با کریم حرف میزد

 سرهنز:بگو کجا بردینشون؟
 کریم:واقعا با خودتون چی فب کردین؟

سییرهنز:بهتره به نفع خودت هم باشییی این لج در اوردن برای جواب دادن به 
 من خیلی رو جرمت تاثیر میزاره بهتره حرف بزنی

 رو تلف میکنید من چیزی نمیگم کریم:دارین وقتتون 
 دیگه تحملم سر اومد هدفون پرت کردم جلو و رفتم تو اتاق  

 سرهنز:سامیار
من:االن من صبرم سراومده هیچی نمیفهمم برای اینکه بی احترامی نکنم لطفا 

 چن دقیقه مارو تنها بزارید ممنون 
 سرهنز بعد از یه مکک کوتاه اتاق خارج شد 

 ید بیرونمن:لطفا شما هم بر
 دوتا سرباز تو اتاق هم رفتن 
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 کریم:به به جناب سروان
 دستمو چنان کوبوندم رومیز که یه لحظه جاخورد 

 من:کجان؟
 کریم:کیا؟

 من:خودت بهتر از هرکسی میدونی پا من  ادم جواب بده 
 کریم:خب کیارو میگی؟

 من:دخترا کجان؟
 کریم:کدوم دخترا

که  قا وسییط مهمونی من:بهتر اینجوری بگم دخترایی  ته دقی یازده روز گ شیی
 دزدیدنید کجان؟

 کریم:نمیدونم
 من:میدونی خودتو زدی به نفهمی

 کریم:ا از کجا فهمیدی؟
 من:من عادت ندارم سوالی رو چن بار تکرار کنم پا بهتره بگی دخترا کجان؟

 کریم:نمیگم
 من:که نمیگی نه؟

 کریم:نه
 من:ُاسُتوار احمدی

 احمدی اومد تو و احترام گ اشت:بله قربان  
من:از اتاق من کشوی اخر کمد وسایلم یه چیزایی هست همرو برام بیار و بایه 

 دوسه تا  ظرف بزرر آب سرد  و نمب بیار بجنب 
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 احمدی:اطاعت 
 بعد از این که بچه ها اومدن داخ 

 رادوین:میخوای چیکار کنی؟
یه چیزی بهش من:از االن میگم تو انجام کارم هی چکا دخالت نکنه وگرنه 

 میگم من االن آتیشم اگه میخواید بمونید برید یه گوشه اگه نه برید بیرون 
 سرهنز:سامیار  

 من:االن هیچی نمیشنوم برید عقب لطفا 
 دستی تو موهام کشیدم آستینامو دادم باال 

 احمدی که وسایلو چید شروع کردم شالقمو گ اشتم یه  ره داک شه 
 احمدی پیرهنشو درار زود دستاشم با طناب ببند من:

 احمدی:چشم 
 همه با چشمای نگران نگام میکردن 

من:میدونسییتی من تو شییکنجه گری زمان بازجویی بعد از مافوقم نفر دومو تو 
گاهی دارم   آ

 کریم:هه واقعا؟
من:تا حاال صد تای من  تو رو از شون اعتراف گرفتم یب دونشونم با تن سالم 

 نجا بیرون نرفتن از ای
 کریم:من که خیلی ترسیدم وای وای 

 تو چشاش زل زدم  من  سز دورک میگفت معلوم بود ترسیده  
 من :هر کی سالم اومد تو این اتاق ناقص و فلج از این اتاق بیرون رفت
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 لرزش بدنش کامال مشخص بود 
 من:یکبار دیگه بهت فرصت میدم کجان؟ 

 کریم:نمیگم
 خودمونو میکنیم من:باشه ما هم کار

 شالقو برداشتم رفتم طرفش 
 دقیقه بعد( 2۰)

 کریم:آخ  خدا سوختم آی نامرد  بسه آخ آخخخ  
 من:احمدی آب ونمب

کریم:وای خدا نریز سییوزوندیم نریز این بی صییاحاب رو آخ میگم میگم فقط 
 با کن 

 من:باشه 
 شالقو پرت کردم طرف دیگه

 من:کجان؟
 
 《سلینا》

  من:ولم کنید آشغاال
 امیر:خفه شو

 نگین:چیکارش داری عوضی ولش کن
 به زور بلندم کردن از اون زندان بردنم بیرون 

 من:دارید کجا میبرینم
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 امیر:بهتره دهنتو ببندی با ما راه بیای خودت میفهمی
چن دقیقه بعد رو به روی دری وایسییتادیم امیر اول رفت تو بعد که بیرون اومد  

 ی وارد شدم در پشت سرم بسته شد اشاره کرد من برم داخ  وقت
 نگاهم به یه مرد چهار شونه هیکلی افتاد انگار داشت سیگار میکشید 

 من:تو کی هستی؟
 صدام باعک شد برگرده. 

 }{:خودت چی فکر میکنید؟
 من:هنوزم باور نمیکنم کسی که جلوم وایساده یه خالفکاره

 }{:هه باید هم باور نکنی 
 من:سیروان چرا؟

 اومد جلو
 سیروان:دلیلش تو بودی

 من:من؟
 سیروان:اره تو

 من:مگه من چیکار کردم؟
 سیروان:شکوندیم سلینا 

 من:سیروان من دوست نداشتم 
سیییروان:ولی من دوسییت داشییتم دختر من بهت عالقه داشییتم فقط خودتو 

 میبینی؟
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من:سیییروان چرا نمیخوای بفهمی من بچه بودم نمیفهمیدم اون فقط و فقط یه 
 گ ر بودعشق زود 

سیروان:تو قلبمو شکستی من از همه چیزم گ شتم بهت گفتم دوست دارم ولی 
 تو پسم زدی

 من:چرا متوجه نمیشی 
سپانیا  شدم فب کردی برای درس رفتم ا سیروان:درک نمیکنی چجوری خورد 

 برای این رفتم که با دیدنت حالم بدتر نشه
ا اینکارت حتی فکر من:من فقط تورو پسییرعمم میدیم نه چیز دیگه ای ولی ب

نه تو اون نیسییتی عوض  ی  خودم ببینم حالمو بهم میز فام که بخوام تو رو  این
 شدی

سیییروان:اره عوض شییدم یه قاچاقچی یه دزد بعد از تو از هرچی دختره متنفر 
شییدم شییما دخترا فقط بدرد ل ت میخورین نه بیشییتر من  یه دسییتمال باید 

 خوب و شیرینو ندارین  استفادتون کنن بندازن دور لیاقت زندگی
 با پشت دستیم چنان کوبیدم تو صورتش که خودم تعجب کردم

 اون با چه حقی این حرف و زد 
 سیروان:تو؟

 من:تو کی هستی که درمورد هم جنا من این حرفو میزنی بی غیرت 
 سیروان:چطور جرئت کردی بزنی تو گوشم دختره ی احمق

 من:واقعا برات متاسفم 
تو چشام زل زد:تاسف تو و نه هیچ بنی بشری برام ارزش نداره  بازوهام گرفت و

 انتقام دل شکستمو ازت میگیرم سلینا  
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 منو ه  داد و داد زد:امیر
 امیر سراسیمه وارد شد:بله؟

به مشییتری بگو  محموله رو میفرسییتم   با خودت ببر  سیییروان:این دختر رو 
 حاالهم برو

به جای قبلی برگردوندم نگین  امیر:چشییم دسییمتو گرفت و رفتیم بیرون منو
 خودشو بهم رسوند 
 نگین:حالت خوبه 

 من:اره 
 نگین:چیشد؟

 من:هیچی
 نگین:وا یهنی چی هیچی!

 باید خودمونو برای هرچیزی اماده کنیم 2من:فقط  بدون
 نگین:منظورت چیه؟

 من:یعنی اینکه آرامش قب  از طوفانه ما در امان نیستیم
 )راوی(

با مشتری صحبت کرد قرار شد تا یب روز دیگه محموله بعد از اونشب سیروان 
 دختر رو قاچاقی از مرز بفرسته به ترکیه

ستن و تاریخ  ستن محلی که دخترا ه ستن با اعتراف گرفتن از کریم تون سرا تون پ
حم  محموله رو بفهمن نرگا وریحانه خیلی نگران دوسییتاشییون بودن که 

 که به سالمت برمیگردن  اتفاقی براشون نیافته همه بهشون امی دادن
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شون بود  سلینا از چیزی که در انتظار شت و نگین و  سرعت گ  اون دوروز به 
میترسیییدن سیییروان فکری در مورد این دوتا داشیییت این بود که اینارو وارد 
شته بود نگینو به اونا بسپاره  شن طبق قراری که با احسان و امیر گ ا محموله نبا

ستن باهاش بکنن شو بده  تا هرکاری خوا ست ترتیب سلینارو خودش میخوا ولی 
شدن  صد انجام ن صال نگران دو در شت مطمئن بود ولی ا با اینکه خیلی از نق

 نقشش نبود  
 اداره پلیا(_22:۴۵)روز حم  محموله _

 《سامیار》
 سرهنز:بهتره از اینجا وارد عم  بشید اینطوری بهتره 

 من:اره درسته
 رادوین:کی انجام میشه 

 کامران:دوساعت دیگه
 من:باید بریم نیروها امادن

 رادوین:اره
من:خیله خب پا برید خبرشون کنید سوار ماشین همین االن حرکت میکنیم 

 به مامورای لب مرز بگو آماده باشن 
 رادوین:من برم حاضر شم 

 سرهنز:رادوین به دانیال هم خبر بده دکتراشو بفرسته 
 کامران:باهم میریم من بهش میگم

 رادوین:بریم 
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یار سیییروان آدم  باشییی سیییام قب  ید مرا با فت: تا رفتن رییا گ وقتی اون دو
 خطرناکیه 

 من:میدونم رییا چن ساله دنبال این آدمم
سییرهنز:وقتی عکا سیییروانو به ریحانه و نرگا نشییون دادم چیزای خوبی  

 ازشون نشنیدم 
 من:منظورتون چیه ؟

 پسرعموی سلیناست سرهنز:نرگا گفت که این آدمو میشناسه این
 من:چطور ممکنه؟

 سرهنز:میگفت چن سال رفت اسپانیا دیگه ازش خبری نشد ولی این مهم نی 
 من:متوجه نمیشم

بود بهش ابراز عالقه کرده ولی 2۳سرهنز:سیروان سلینارو دوست داشته وقتی 
فت برای این میگم  اون بهش جواب منفی داده اون هم برای همین از ایران ر

 ممکنه ازش انتقام بگیره  مراقب باش
سلینا مال من نمیزارم بهش  شنیدن ابراز عالقش حالم دگرگون اون حق نداره  با

 آسیب بزنه 
 سرهنز دستشو گ اشت رو شونم

شدید دارید  شید االن که  شق نمی سرهنز:یه زمانی هر چهارتاتون میگفتید عا
تی پا هسییخودتونو میکشییید مطمئنم که میتونی نجاتش بدی تو پلیا عالی 

 نگران نباش  برو پسر برو
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خاطر  به  که توش هسییتم همش  قامی  یه گرفتم این م فاش یکم روح با حر
 زحمات این مرده 

 سرمو تکون دادم و از اتاق بیرون اومدم 
 منتظرم باش سیروان دارم میام

 
 《نگین》

 باصدای وحشتناکی از خواب پریدم سلیناهم ترسیده بود
  د پسرا برید صفشون کنید اون دونفر هم بیارید زودامیر:بلند شید یاال بلند شی

شون بردن بقیه دخترا هم  سلینارو گرفتن با خود سته منو  دوتا بادیگارد اومدن د
 داشتن با صف میبردن.

 من:اینجا چه خبره دارید چیکار میکنید؟
با دیگاردش گفت :اینو ببر پیش بقیه اینم بزار پیش ما بعد از اینکه   به  امیر رو

 م دادی با بقیه برو لبه مرزانجا
 بادیگارد:چشم 

سییلینارو با خودش برد امیر بازوی منو گرفت و کشییید برد تو اتاقی در و باز 
 کردومنو پرت کرد داخ  و درم بست 

 مشتمو به درکوبیدم
من:لعنتیا بزارید بیام بیرون آهای باشمام یکی این درو بازکنه کسی اونجانیست 

  منو بیارید بیرون آشغاال
 یه دفعه در باز شد  واین باعک شد به من بخوره و من پرت شم اونطرف
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 سرمو که باال گرفتم احسانو دیدم
 احسان:هان !ساکت شدی تا حاال داشتی عر عر میکردی 

 من:میخوام برم بیرون
 احسان:هه خواب دیدی خیر باشه دیگه چی 

 من:بزار برم 
 که بلند شدماومد جلوم از موهام کشید  اینقدر دردم گرفت 
 احسان:فب کردی به همین راحتیاس مادمازل 

 من:ازم چی میخوای بزار برم 
 احسان:تمنتو میخوام دلم میخواد آه و ناله ات این اتاقو پرکنه 

 من:تو تو خیلی
 احسان:اره عوضیم دلم میخواد زجرت بدم هم ل ت میبرم هم حالتو جامیارم 

 تف انداختم تو سرش بی ناموس 
 احسان:حسابتو میرسم دختره ی گستاخ تف میکنی به من 

زد تو گوشیییم افتادم زمین با پاش یه لگد محکم به پامو کمرم زد که گریم در 
 اومد 

سان:اخی االن گریه میکنی خیلی زوده که کاری میکنم تا اخر عمرت گریه  اح
 کنی 

 دستمو گرفت کشید باال تمام وجودم تیر کشید 
 من:آخ 

 انم احسان؛ای ج
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 با نفرت تو چشمش نگاه میکردم
 بهتره بریم سراک کار اصلی احسان:وای وای ترسیدم

 دستامو با طناب بست و آویزنم کرد 
رفت سییمت دیگه ای اتاق بطری در اوردو مشییغول خوردنش شیید فب کنم 

 مشروب بود 
 احسان:هی عشقولی چه هیکلی داری جون میدم براش 

روم آروم اومد سمتم دستشون گ اشت رو خدای من این خیلی خطرناک شده آ
شلوارم  شو رو دکمه  ست شروع کرد به باز کردنش در همون حال هم د بند تاپم 
شد خدایا من نمیخوام نمیخوام مهم ترین چیز زندگیمو  شکام روونه  شت ا گ ا
ستم تنم مطعلق به  ست بدم نمیخوام خدایا من میخوا شی از د ست این ال به د

سش دار شه که دو سیک با شه نه این ک سرش می شه غیرت  سرش می م ناموس 
 نمیخوام خدایا میشنوی صدامو 

صدای  ست داده بودم چون تاپم در حال افتادن بودتا اینکه  کم کم امیدمو از د
 بدی اومد در باز شد  

مردی اومد داخ  و با دیدن احسییان یکی خوابوند تو دهنش که احسییان افتاد 
 دنش وفهش دادنش اون هم نشست روش شروع کرد به کتب ز

انقدر گریه کرده بودم جون نداشییتم فقط میتونسییتم تشییخیص بدم تیپ طرف 
 من  این پلیساست

 دستم میسوخت احساس میکردم داره بریده میشه پوستم 
 هق هق میکردم
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شد  ضر  شو برگردوند وقتی چهره اش برام وا سر صدای گریه ام  سره با  اون پ
 شده فهمیدم کامرانه چه قدر دلم براش تنز 

اومد سییمتم  چشییاش غمگین بود اینقدر نزدیکم شیید که سییرمو به سیینش 
ستام بی  ستمو باز میکرد وقتی باز کرد د شت د سبوندمو گریه میکردم اونم دا چ
جون افتاد روشونش کمرمو گرفت بیشتر منو به خودش چسبوند سرشو کرد تو 

 موهام نفا عمیق میکشید گریه من هی شدیدتر میشد دوسش داشتم 
 کام پیرهنشو خیا کرداش

 من:کا کا کامران م م من 
 کامران:هیا 

 من:اون میخواست به من تجا ا ا و ز
ست بزنه به  شد گریه نکن هیچ کا حق نداره بهت د سه تموم  کامران:نگین ب

 جز من تو مال منی باشه؟
سید و بعد بغلم  شه لبمو عمیق ب*و* شو اورد پایین گو سرم سرمو تکون دادم 

سریع از ا شدیم هوا تاریب تاریب بود به زور  کردو ساختمونه نحا خارج  ون 
 چن تا ماشین پلیا و اورژانا دیدم رادوین سریع اومد طرفمون 

 رادوین:خوبه؟صدمه ندیده 
 کامران:خوبه چیکار کردین

 رادوین:همه رو گرفتن فقط سیروان فرار کرد سامیار رفته دنبالش 
 کامران:رییا کجاست؟

 میتونی بری الزم شد بهت خبر میدیمرادوین:گفت تو 
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 کامران:خیله خب پا زنز بزن هرچی شد 
 رادوین:برو خیالت تخت 

از حرفاشییون زیاد سییردر نیوردم  آروم رفت طرف ماشییینش درو باز کرد منو 
 گ اشت رو صندلی درو بستو خودش اومد سوار شد 

 ماشین و روشن کرد و ازاون مکان دور شدیم
 من:کامران پا سلینا؟

 کامران:نترس رفتن دنبالش  بگیر بخواب خسته ای
 منم که از خدام بود دستمو گ اشتم رو دستش چشامومو بستمو  خوابیدم

 
 《سلینا》

سیده  شین پلیا اومد همه تر صدای ما شینمون  میکردن که  سوار ما شتن  دا
 بودن  

پلیسا هی اخطار شلیب میکردن یه دفعه دستم توسط کسی کشیده شد منو ه  
 تو ماشین .خودش که سوار شد و سریع .حرکت کرد سیروان بودداد 

 تا بود  ۱2۰یه ماشین هم داشت تعقیبمون میکرد سرعتمون باال 
 داشتم از ترس سکته میکردم هر آن ممکن بود تصادف کنیم 

 من:سیروان داری چیکار میکنی
 سیروان:فقط ساکت شو 

 من:روانی االنه که تصادف کنیم 
 سیروان:به درک 
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 من:سیروان تسلیم شو فایده نداره داره وضعیتو بدتر میکنی بزار من برم 
شدی  سی عمرا وقتی مال من ن سه بر سیروان:هه ولت کنم بری به اون بچه پلی

 مال کسی دیگه هم نمیشه 
شده منطقی  سلیم نشی میکشنت بزن کنار یه بار هم که  سادیسمی ت من:نفهم 

 فکر کن 
 سیروان:سلینا خفه شو 

ری داشییت تند میرفت تا اینکه به یه جایی رسیییدیم یه لحظه داشییت همینجو
کنترل ماشییین از دسییتش در میرفت نزدیب بریم تو دره آنچنان جیغ زدم که زد 

 رو ترمز 
 من:روانی 

شی  سلیم  سیروان بهتره ت شد : شین پلیا  شت مون پر از ما چن دقیقه بعد پ
 دیگه راه فرار نداری خودتو تسلیم کن

فکر میخواسییتم از ماشییین پیاده شییم که نزاشییت از داشییبرد تفنگی رفته بود تو 
برداشییت و پیاده شیید منم کشییید بیرون  هلم داد به سییمت جلو پلیسییا تفنز 

 گ اشت کنار سرم 
 از بین اونا یه نفر اومد جلو اینکه سامیاره 

 سامیار:سیروان بی عقلی نکن بزار بره 
 مت سیروان:برید عقب  گفتم برید عقب وگرنه میکش

 هیچ کا تکون نخورد 
 سامیار:به اون چیکار داری بزار بره داری جرمتو سنگین تر میکنی 
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 سیروان:فکر کردی دارم شوخی میکنم
 تفنز و گرفت بغلم شلیب کرد از ترس جیغ کشیدم 

 من:سامیار
 داد زد:برید عقب 

 گریه ام گرفته بود.سامیار تقریبا روبه رومون بود
 منم به اون چیکار داری  سامیار:روانی طرف حسابت

 سیروان:اتفاقا طرف حسابم جفتتونه 
 سامیار:بزار بره سیروان 

 سیروان:چرا اینقدر برات مهمه ؟دوسش داری؟
 سامیار به من نگاه کرد منم بهش نگاه کردم 

سیییروان:بیچاره من که دوسییش داشییتم پسییم زد اونوقت فکر میکنی به تو دل 
 میبنده 

 دابا عجزگفتم:سامیار تروخ
سیییروان:اخرین اخطارو بهتون میدم اسییلحه هاتونو بزارید زمین برید عقب 

 وگرنه میکشمش
یه لحظه چیزی به  هنم  اومد یه نگاه به سامیار کردم یه نگاه به وضعیتم باتمام 
ستش فرار  شد.از د شد و خم  ش   ستش  قدرت پامو زدم به به الی پاش که د

نداشییت بره سییمتشییون یه آن کردم سییامیار باهاش گالویز شیید کسییی جرات 
سامیار افتاد به من  سیروان تفنز شو برداشت و شلیب کرد  شوکه شدم وقتی 

 نگاه کرد تفنگو گرفت سمتم 
 سیروان:خداحافظ عشق قدیمی 
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چشمامو بستم صدای شلیب اومد ولی من چیزی حا نکردم وقتی چشمامو 
هش باال سامیار ب باز کردم سیروان افتاده رو زمین غرق خون دیدم سرمو گرفتم

 شلیب زد  
 بغ م شکست پاتند کردم سمتش بغلش کردم   

 سامیار:تموم شد گریه نکن
 بهش نگاه کردم 

 من:خوبی؟
 سامیار:اره 

 از بازوش داشت خون میومد
 من:بازوت!

 سامیار:مهم نی باالخره پیدات کردم 
  سرمو گرفت چسبون به سینش،با نفا کشیدنم عطرشو وارد ریه هام کردم 

 سامیار:دلم برات تنز شده بود زندگیم .
 《کامران》

 دانیال:اره سیروان مرده االن دارم بازوی آقارو بخیه میزنم 
 من:که اینطور سلینا خوبه 

دانیال:اره بابا نبودی ببینی دوستاش چه گریه ای میکردن خانم نگران این شازده 
 بود مبادا اتفاقی برای دستش بیافته 

 من:اوه اوه
 :اره دیگه االنم داره نفرینم میکنه بابا نترس کامران خودیه دانیال
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 سامیار:دانیال 
 دانیال:من برم االنه که به صلیب بکشتم بای

 من:بای 
 قطع کرد تازه نگام به ساعت افتاد یه ربع به دو  خدیجه خانم اومد سمتم 

 خدیجه:پسرم انجام دادم
 من:خدا خیرت بده ببخشید مزاحمت شدم 

 حرفا چیه پسر وظیفم بود کاری هست  خدیجه:این
 من:نه ممنون حاضر شو برسونمت 

 خدیجه:نمیخواد پسرم همین بغله پیاده میرم 
 من:بازم دستتون درد نکنه شرمندم کردین 

 خدیجه:خواهش میکنم شبت بخیر 
 من:شب شما هم بخیر

سال خدمتکار خونه مونه از بچه  تا دم همراهیش کردم خیلی زنه مهربونیه چن 
 گی تا االن اندازه مادرم دوسش دارم 

نگین و اوردم خونه مجردیم فب نمیکردم حال بیمارسییتانو داشییته باشیییه از 
خدیجه خانم خواستم بیاد لباساشو عوض کنه  یه دوش گرفتم رفتم باال تو اتاق 

 داشتم موهامو خشب میکردم که نگام به نگین افتاد بیدار بود 
 برگشتم:بیدار شدی؟

 م نگین:اوهو
رفتم پیشش رو تخت نشستم همینجوری بهم زل زده بود قیافشو شبیه این بچه 

 ها کرد که خندم گرفت 
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 من:اوخی قیافشو 
 نگین:خب خوابم میاد

 من:بخواب نی نی
 نگین:تنهایی خوابم نمیبره 
 من:بیا برات الالیی بخونم

 نگین:اخ جون
 سرشو گ اشت روپام

میکرد.آخرای خوندن بودم با نفا های شییروع کردم به خوندن،با دقت گوش 
 عمیقی که میکشید فهمیدم خوابیده سروشو بلند کردم گ اشتم رو بالش

 
 خواستم از روش بلند شم که یقمو گرفت ا مگه این نخوابیده بود 

 نگین:ملسی بابت الالیی شب بخیر
 من:شب بخیر کوچولو بگیر بخواب

تم  رو سافرتی و بالش برداشچشماشو بست پتو روش کشیدم رفتم یه تو کمد م
 زمین خوابیدم

 )بیمارستان(
 《سامیار》

 دانیال:بفرما برادر من 
 من:مرسی 

 دانیال:االنم رو این تخت استراحت کن من برم خانوما رو برسونم
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 من:باشه
دانیال که رفت بیرون دراز کشیییدم به سییقف زل زدم خدایا شییکرت چشییمامو 

 بسته بودم که صدای باز شدن در اومد 
وقتی باز کردم دیدم سییلیناسییت ا مگه قرار نبود دانیال ببره اینا رو اینجا چیکار 

 میکنه اخم کردم بهش گفتم:تو که هنوز اینجایی!
 سلینا:مشکلیه؟

 من:بله که مشکلیه این وقت شب  چرا هنوز اینجایی؟
 سلینا:بله بله حرفایه تازه میشنوم 
 من:گوشیمو بده زنز بزنم دانیال

 نکرده من خودم بهش گفتمسلینا:الزم 
 من:برو خونه

 سلینا:نوچ
 من:اینجا میخوای بمونی وردل من که چی بشه هان؟

 سلینا:واقعا که منو باش نگران این برج زهرمارم نمب نشناس
 من:هان؟

 سلینا:زهرمار 
 من:حالت خوبه ؟

 سلینا:بله که خوبم 
 من:شب دارم

دیدن االن یه ساعت شدی حرف سلینا:مهم نی پسره ابله معلوم نی چیو تو رو 
 پرستارای بیمارستان
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 من:چی شده؟؟؟
 سلینا:بله دیگه اقا شده سوپرمن این عجنبی ها 

 من:اوه اوه چه بوی حسودی پیچید از نوع شدیدش 
 سلینا:من؟حسودی؟

 من:وای وای خفه شدم اون پنجره رو باز کن بوی حسودی بره 
 سلینا:بی مزه 

 فسقله حسود من:من از دست تو چه کنم اخه
سییلینا:تو مال منی کسییی حق نداره بهت نگاه چپ بنداره یا درموردت حرف 

 بزنه 
 من:منکه تو رو دوس دارم اینابرام حتی ارزش ندارن 

 سلینا:جرئت داری دوس نداشته باش
 من:اوه مای گاد

 یه آن دلم پیچید آخ آخ گشنم شده 
 من:آخخخ 

 سلینا نگران از جاش پاشدو اومد سمتم 
 نا:چیشد حالت خوبه ؟سلی

 من:گشنمه
 سلینا:اوا خاک عالم تو غ ا نخوردی االن میرم برات یه چیزی میارم

 تندی رفت بیرون خوش بحال من یکی نگرانمه 
 《سلینا》
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 رفتم سمت پرستاری
 من:ببخشید

 پرستار:بگو عزیزم
من:راسییتش )ای وای چی بگم اهان(نامزدم گشیینشییه اینجا غ ا از کجا میتونم 

 بگیرم 
 پرستار:االن به احتمال زیاد فقط سوپ مونده میخواین بگم بیارن ؟

 من:ممنون میشم
 تلفنشو برداشت زنز زد

 هی خدا جون 
چن دقیقه بعد خانومی با بشییقاب سییوپ اومد ازش گرفتمو تشییکر کردم و به 

 اتاق سامیار رفتم .داخ  شدم و نشستم رو تخت
 سامیار:سوپ؟

 من:همینو داشتن
 سامیار:باشه 

 اشو خورد غ 
 سامیار:دستت درد نکنه

 رفتم درو قف  کردم برگشتم
 سامیار:ساعت چنده؟

 صبحه ۳من:
 سامیار:هی 

 من:بگیر بخواب من رو کاناپه میخوابم
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شد تعادلمو  ستم باعک  شدن د شیده  شدم که با ک شتم از رو تخت بلند می دا
 ازدست بدم بیافتم تو  بغ  سامیار

 سامیار:همینجا بخواب 
 من:جان؟ 

 سامیار:چیه؟
 من:نمیشه که

 سامیار:بخواب حرف نزن
 من:اخه

 سامیار:شب بخیر 
 کلید کنار تخت و زد که برقا خاموش شد و مالفه رو کشید رومون 

 من:شب بخیر
 سرمو گ اشتم رو بازوش در کنار عشقم به خواب رفتم

 )راوی(
صه همه  شت و کلی اتفاق جالب افتاد  بزارید خال سال از اون روز گ   رویب 

بگم اولیش فهمیدن دختر درمورد شغ  عشقاشون و ترفیع درجه پسرا که باعک 
خوشییحالی همگی شیید دومین اتفاق این بود پسییرا به خاسییتگاری دخترای 
شون  وق میکردن و کلی  سا صمون رفتن مادرشوهرا که از دیدن عرو شیطون ق

ه شد تبه پسرشون افتخار میکردن عروسی ریحانه نگین و نرگا در یه روز گرف
سم  شون نبود به دالیلی من  مخالفت پدرو مرا سلینا باها سین چرا  حاال میپر
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شرمنده  سیروان خیلی  سلینا بود دیگه مادر  سرعمه  سیروان به هرحال پ ختم 
 برادرش شد مخالفت بابا چی بود سر شغ  

سی داد.یلدا و  شد و اجازه عرو سلینا نرم  سامیار بابای  بعد از مدتی با برو و بیا 
و مبینا و نفیسه  بدون فوت وقت به ایران اومدن تا حداق  به عروسی سلینا  صبا

برسن وخیلی ناراحت بودن که نتونستن زودتر بیان تا تو عروسی نرگا و نگین 
و ریحانه شییرکت کنن.از غیبتشییون ع ر خواهی کردنو قول دادن در فرصییتی 

 مناسب جبران این غیبت باشن
 اتفاق سوم چیه؟اینکه

 با راوی جان تو هنوز اینجایی پاشو بیا آرایشگاه حوصلم سر رفت سلینا:با
راوی:اوه اوه االن میام بهتره برگردیم داسییتان اماده اید کمربنداتونو ببندید اجی 

 مجی یا ترجی یوهوووو
 )آرایشگاه(
 《سلینا》

 من:وایی صنم خانم تموم نشد؟
 ش صنم:چرا عزیزم نمیدونی چه ماهی شدی االن بیا لباستو بپو

 پاشو دخترم نرجا نرجا
 نرجا:جانم وای خانم چه خوشگ  شدین

 من:واقعا؟
 نرجا:خیلی قشنز شدید مبارک باشه جانم صنم

 صنم:برو یه اسفند هم دود کن رییا رو هم صدا کن بیاد
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 نرجا:چشم االن ،راستی دوستاشون خیلی اصرار دارن بیان تو 
 صنم:یه چن دقیقه دیگه میاد صبر کنن 

 من رفتم  نرجش:باشه
 صنم:خب خوشگله بزار کمکت کنم دستتو بگیر باال 

 من:یه لحظه
 صنم:افرین حاال برگرد زیپتو ببندم 

 من:اینم باید ببندید
سرتو بگیر پایین اهان  شه خب اینم از این حاال تورو تاجتو بزارم یکم  صنم:با

 خوبه دیگه تموم شد
 من:میتونم خودمو ببینم
 است صنم :البته بیا ایینه اینج

 کفشامو پوشیدم رفتم سمت ایینه یا خدا چه خوشگ  شدم
 

داشییتم خودمو برانداز میکردم نرجا خانم با اسییفند اومد تو دورم چرخوند 
شگاه و بقیه کارمندا که کار رومن انجام دادن اومدن  سئول ارای سرش م شت  پ

 داخ 
 مسئول ارایشگاه:ماشالله چه عروسی مبارکت باشه راضی هستی؟

 دست همگی درد نکنه من:عالیه
کارمندا تبریب گفتنو رفتن چون امروز روز شییلوغی بود من دومین عروسییی 

 بودم که درست کردن
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مسییئول آرایشییگاه:دخترم اگه اشییکالی نداره من یه عکا ازت بگیرم برای کار 
 آرایشگاه میخوام البته اگه راضی باشی 

 من:اشکالی نداره فقط
 میشه یکی از تابلو های اینجا مسئول آرایشگاه:اصال نگران نباش 

 من:اهان پا حله 
صدا  سو  ستات میبیننت و اقا داماد بیاد من برم عک شگاه:پا تا دو سئول آرای م

 بزنم 
با اومدن تو از دیدن من  ها متفاوت و زی با شییک   ها  وقتی رفت بیرون بچه 

 چشاشون داشت در میومد
 یلدا:وای چه ناز شدی

 نرگا:عالی و زیبا
 ه عروسینگین:به به چ

 نفیسه:چشمت نزنن 
 ریحانه:ایشالله خوشبخت شی

 مبینا:الهی خیلی خوب شدی
 صبا:نوش جون اقا داماد

 من:خخ میسی یلدا آیناز کو پا؟
 یلدا:پیش باباشه 
 مبینا:عشق خاله 

 نرگا:اجی
 من:جان
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 نرگا:میرید اتلیه االن
 من:اره

 نگین:پا ما بریم تاالر 
 یلدا:من میمیونم شما برید

 نفیسه:بریم بچه ها دیر شد 
وقتی رفتم بیرون همه بهم تبریب گفتن و عکا برای ارایشگاه هم گرفتم داشتم 

 خوراکی میخوردم 
 یلدا:هی خدا

 من:اخیش گشنم بودا 
 یلدا:بخور بخور امشب خیلی کار داری

 من:بیشعور
 یلدا:واال

 من:زندگیت چطوره؟
 یلدا:خیلی خوبه همون چیزی که میخواستم 

 من:خوبه
 یلدا:خیلی برات خوشحالم 

 من:خخخ یلدا!!
لدا:جدی میگم تو بهترین دختری هسییتی که دیدم هممون دوسیییت داریم  ی

 همدرد همه دردامون بودی باهامون خندیدی بهترین لحظاتو ساختیم باهات 
 من:عزیزم
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یدوارم  یادمون نمیره عشییقم ام که برامون کردی و  کارایی  قت  لدا:هیچ و ی
 خوشبخت بشی 

 من:اخی میسی دوستی همینه دیگه 
 از بیرون خبر دادن که داماد اومده 

 من:وای اومد
 یلدا:پاشو پاشو 

شگاه  شید باهم به همراه رییا آرای شو پو س شم اونم لبا شنلمو بپو کمب کرد 
 رفتیم پایین فیلم بردار گفت اول چیکار کنم بابا بزار برسم 

از کرد کمب کرد بشییینم فب کنم وقتی لوس بازیا تموم شیید سییامیار درو برام ب
 اصال منو ندید

شن کرد راه افتاد تازه نگام بهش افتاد یه کت و  شینو رو شد ما سوار خودش که 
 شلوار مشکی شیب با مدل موهای ج اب صورتش هم شیش تیغه 

 یه دفعه زد کنار ماشین هم خاومش کرد 
 من:ا چیشد ؟

 سامیار:کالهتو بردار ببینمت 
 ه میبینی دیگه من:خوب میریم اتلی

 خودش کاله و برداشت با دیدنم کپ کرد 
 سامیار:چه فرشته شدی تو 

 خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین
 سامیار:من خوشبخت ترین مرد دنیام میدونی چرا؟

 من:چرا؟
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سرم  شگ  ترین مهربونترین دختر دنیا قراره هم شیطون ترین خو سامیار:چون 
 بشه 

 من:سامیار!
 میکنم قول میدم سامیار:خوشبخت 

 من:جرئت داری نکن
 سامیار:خخ لپتو بیار ببینم 

شن  شینو رو سریع ما ماچم کرد اوخی چه خوبه  منم یه ماچ کوچولوش کردم 
کرد رفتیم اتلیه یعنی دلم میخواسییت عکاسییرو خفه کنم بابا اون چه ژشییتایی 

تاالر موجی از مهمونا ریخت  نسیییامیار که کلی کیف میکرکنافط .وقتی رفتیم 
سییمتمون تبریب گفتن.اونشیییب بهترین شیییب زندگیم بود کلی با دوسییتام 
س  رو  شد ماه ع سیدم و....قرار  شقم ر صیدم خندیدم گریه کردم  به ع ر*ق*
بعد از عروسییی بریم شیییراز با بچه ها مراسییم که تموم شیید با مامان و بابا 

 خداحافظی کردیم رفتیم به سوی شیراز 
 فظ()سه روز بعد_شیراز_آرامگاه حا

 همه مون اومدیم پیش غزلسرای کشورمون  
 رادوین:میگم اصال یادمون نبود تو اردو بیایما 

 دانیال:اره راس میگی
 کامران:اینقدر درگیر ماموریت بودیم که نشد

 آیناز:به به یی
 امیر:جانم؟
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 آیناز:بشتنی میتام
 نفیسه:الهی فدات شم 

 نرگا:راس میگه خیلی گرمه منم میخوام
 مهران:خانما با بستنی سنتی و فالوده شیرازی موافقید؟

 من:اره االن خیلی میچسبه 
 نگین:اره  اره

 ناصر:اقایون پاشید که ملکه ها دستور فوری دادن
 نفیسه:ناصر!

 دانیال:راس میگه پاشید 
 آرسام:یاعلی صبا چی میخوری؟

 صبا:هرچی برای خودت گرفتی برای منم بگیر
 ر من برم بیار سامیار:سوییچ منو بگی

 دستمو کشیدم تو موهاش بد افتادبود تو صورتش 
 من:آب هم تونستی بگیر 

 سامیار:باشه 
 یلدا:آیناز مامانی بیا اینجا 

 صبا:عروس خانم ما چطوره؟
 من:خوفم 

 نگین:میگم دوباره میرید از ایران؟
 مبینا:نه دیگه میمونم خونه خریدیم 

 ریحانه:چه خوب 
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 یه عکا یادگاری بندازیم نرگا:بچه ها بیاید 
 نفیسه:بده من 

 رفت دوربینو تنظیم کنه خیلی جالب بود امروز خیلی خلوت بود 
 کم آدمی اینجا قدم میزد وگرنه یکی دوساعت دیگه میشه بازار شام

 نفیسه تندی اومد پیشمون نشست آیناز رو پام نشوندم ک به دوربین لبخند زدم 
 عکسمون خیلی قشنز شد

ومدن دیگه بحنمون قطع شیید بسییتنیش عالی بود دیگه باید کم کم شییوهرا که ا
 میرفتیم

 چن تاعکا دیگه هم گرفتیم عکسای خودم و سامیار خیلی قشنز شد
 رادوین:بچه ها قب  رفتن یه عکا دست جمعی 

همه موافقت کردن دوربینو که رو تایمر گ اشییت اومد پیشییمون وایسییاد.دیگه 
 ب*و*سیدن اخرای تایم بود که پسراگونمونو

 
اینقدر سریع انجام دادن که نتونستیم عکا العملی نشون بدیم یه عکا دیگه 
 هم انداختن و من با عشق به همسرم به دوستانم نگاه کردمو خدارو شکر کردم

 و ما باهم دیگه بار سفرمان رابستیم ودر کنارهم به سفرخود ادامه دادیم 
 این بود داستان زندگی من و دوستانم

 دختر شیطون  ۸ داستان
 داستانه دخترای آتیش پاره 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ♡♧پایان♧♡
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