
 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

1 @romankhone 

 
 

 

 

 

این چند نفرنام کتاب :   

معین.جاثری از:   

 

 
 

 



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

2 @romankhone 

 
 



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

3 @romankhone 

 

 مقدمه:

 

 داوندخ تسبیح به آغاز کنم را سخن و پرداز قافیه شوم و باز ممتاز،کنم دفتر این باز،که ام دوستان،آمده

 و تاست،کبیراس کریم و است روف.است وحلیم است،صبوراست رحیم و است غفور که تعالی و تبارک

 بسی که خدایی.است قدیم و است است،قدیر ونعیم است است،نصیر علیم و است صیراست،ب عظیم

 داده،رخ توان و تاب و داده،تن وجان صورت و داده،سر گران داده،گهرهای آدمیان ما به سرشار نعمت

 امان زآفات داده، ونان داده داده،شکم وزبان وچشم داده،دل دهان و گوش و داده،لب روان و وروح

 و عطا شکر از که داده آن پی ها واین داده بیان توفیق و داده عیان داده،هنرهای نهان االتداده،کم

 دتوحی ساغر از می و نفروشیم تکبر و نجوشیم درد هر ز و نخروشیم غم هر ز و نپوشیم چشم کرمش

 .را مبین خداوند عنایات بگوئیم شکر جان و دل از تا که بکوشیم و بنوشیم

 

 داستان های شخصیت

 رهادف هاشون اسم که داریم پسر شخصیت دوتا رمان این تو بدم داستان درباره توضیحی یه همه از اول

 هستش پارسا و

 رو نااش دوست و همکالسی دل که تیپ خوش اما درسش و کتاب تو سرش معموال ساکتیه پسره فرهاد

 .برده

 . برده همه دل هاش بتصح همین با صحبت خوش جذاب تیپ خوش پسر یه پارسا به میرسیم حاال

  شهست نمک با چهرش که اروم و متین خانوم یک شهرزاد قصه دختر اصلی شخصیت به میرسیم اما

 هر رگبز باغ خونه وتو اند همسایه البته میکنن زندگی بزرگ خونه یه تو همه ما اصلی های شخصیت

 و خونه صاحب لشک به زیاد هستش مسنی مرده که خونه صاحب و میکنه زندگی خودش سمت کس
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 اهاشونب حسابی و میدونه نداشتش های بچه جای هارو این همه بلکه نمیکنه نگاه افراد این به مستاجر

 .خوشحاله ها بچه این کنار در بودن از و میاد راه

***** 

 

 استاددددده:پارسا_

 صحبته طرز چه این کن صحبت درست مرض:شهرزاد_

 داد وابج شاید کنم امتحان گفتم منم قشنگه دیدم میکنن ونصدات اینطوری دخترها استاد اخه:پارسا_

 بگی؟ میخواستی چی حاال:صحبت به میکنه شروع میکنه ای خنده شهرزادیه_

 زهمغ هست هم ما سر تو که اینی استاد زیاده خیلی نگیرین؟چون امتحان بعد هفته میشه:پارسا_

 نداره رو سختی این به کتاب این گنجایش

 اقای شبعد نیست قبول قابل برام هم پونزده پایین بدین امتحان حتما باید نمیشه اصال نه:شهرزاد_

 ممعلو نمراتت وضع از نمیگفتی اینطوری میخوندی دیگه های بچه مثل اگه شماهم(پارسا)محمودی

 کالسمی نمره ترین پایین

 اییه مطلب لیو خوندم من نخوندم من میگه کی بعدش ده میگفتین حداقل استاد؟اخه پونزده:پارسا_

 سمبنوی کاغذ تو نمیتونم رو چیز همه بلکه نیستم بلد من که نمیده نشون رو این خوندم من که

 اقای دوما کنه حذف من با رو واحد این بره خودش بشه کمتر هم هرکی پونزده بله که اوال:شهرزاد_

  بدید توضیح ما به هاتون هدانست راحت تابتونید کتبی بقیه از میگیرم شفایی امتحان شما از من محمودی

 شدم بدبخت وای:کرد زمزمه اروم پارسا_

  میدم امتحان بقیه با کتبی همون نه استاد:پارسا_

 برین میتونین شده تموم هاکالس بچه میدی شفایی شما نه:شهرزاد_

 میخنده داره فرهادکه طرف به میاد غرغرکنان کالس ته از پارسا
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 میخندی؟ داری چرا مرض:پارسا_

 تو بدی امتحان میخوای که اییم لحظه اون عاشق من فقط جان دلقک خنده از مردیم کوفت:رهادف_

 میخندم تو به من اونجا بعدا کنه درستش میگم باباعباس به خودم ساکت ساکت:پارسا_

 دیگه میبینیم حاال: فرهاد_

 میبینیم اره:پارسا_

 بیرون بریم بیا حاال:فرهاد_

 کجا؟:پارسا_

 بیامرزم خدا هعم قبر:فرهاد_

 برم ام عمه اون قربون من که الهیییی داره نگه رو خودم جون عمه خدا و خدابیامرزتشش:پارسا_

 بخوریم چیزی یه کافه بریم بیا حاال باشه گفت خنده درحال:فرهاد_

 تو حساب به فقط.باشه:پارسا_

 من حساب به اینم بابا باشه:فرهاد

 میکنن صحبت دارن که میشه نفر چند متوجه اپارس راهرو در کافه سمت به رفتن درحال

 خبره؟ چه خانوم ببخشید:پارسا_

 بنویسیم اعتراض دانشگاه سلف غذای برای میخوایم هیچی: رو روبه خانوم_

 یزنمم انگشت شما برای انگشتم تا ده همین با من من به بدین اصال میکنید خوبی کار عههه:پارسا_

 صبح خود تا اصال میدم هست فرهاد این بریم دور راه اصال اچر هست هم پاهام اوردم هم کم اصال

 براتون بزنه انگشت میون در یکی

 بکنید مضاا یه نفری خب بزنین انگشت چرا حاال:گفتن پارسا به میرفتن ریسه خنده از که جمع اون افراد
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 بختبد فرهاد این و من خانوم نه دانشجوییم ما کردید فکر شما کردید فکر چی شما خانوم هی:پارسا_

 میکنید کرف شما بعد بخوره نداره نون فرهاد این تازه کنیم سرویس رو ها شوفاژ اینجا اومدیم میبینین رو

 بگیره یاد تونسته دادم فشار رو انگشتش بس از من رو زدن انگشت این نه کنه امضا داره سواد این که

 دست زور به میاد میرن ریسه خنده از دارن ها خانوم و میزنه رو ها حرف این پارسا داره دید وقتی فرهاد

 میبره خودش همراه و میگیره عصبانیت با رو پارسا

 ها میکردم صحبت داشتم میزنی حال ضد باز چرا عههه:پارسا_

 میبینی هک هم رو ها این میشناسن رو تو دیگه دانشگاه کل تو نزاشتی برامون ابرو بابا شو خفه: فرهاد_

 اختنتنشن که بودن یکی ترم

 هان؟ هستن یک ترم ها این فهمیدی کجا از تو شیطون عه:پارسا_

 اخه ندیدی دستش تو رو بزرگی اون به کتاب یعنی میزنی حرف که بس از دیگه کوری:فرهاد_

 باش عصبی همش ها کنی مهمون رو ما میخوای چیزی یه نیار جوش تو حاال:پارسا_

 اره ام عصبی من بخوری منمید بهت هم کوفت شد اینطوری که حاال:فرهاد_

 کنم نابودش خودم تا بده نشونش بهم هان هستی عصبی تو گفت کی عهههه:پارسا_

 میشه کافه وارد بود هاش لب روی به لبخند حالی در فرهاد

  کن لطف ها همیشگی اون از دوتا کن لطف مجید اقا سالم:فرهاد_

 بیارم تونبرا تا باال برین خالیه هم میزتون جان فرهاد چشم:مجید_

 ممنون:فرهاد_

 بخورم ایی دیگه چیز بخوام شاید اخه دادی سفارش منم برای چرا عههه:پارسا_

 حاال بشین بیا زیاده سرت از هم همین:فرهاد_

 کن مهمون درست کنی مهمون میخوای حداقل گدا باشه:پارسا_
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 کنیم چیکار باید امروز ببینم بیا:فرهاد_

 میزنم دور بیرون میرم منم میخونی درس خر مثل تو میشهه مثل کنیم چیکار رو چی:پارسا_

 ام تو بشیم۵۱ باالی باید گفت گفت چی شهرزاد نفهمیدی نه میگی بیشعوری میگم بهت خب:پارسا_

 هاش ازمون تموم به زدی گند که

  میشه حل خودش که نباش چیزها این ناراحت دادا بزرگه خدا:فرهاد_

 انءشااهلل:پارسا_

 میزشون روی و میاره باال خودش با رو پارسا و فرهاد سفارش و میاد باال ها پله از یدمج لحظه دراین

 میزاره

 جان مجید ممنون:فرهاد_

 دیگه میاورد میگرفت ازت میومد بود فرهاد کشیدی زحمت چرا ممنون: پارسا_

 اوردممی میومدم میکردی صدا مجید که نداریم ها حرف این از تو با ما میگه راست اره:فرهاد_

 ها نامرد شدین پیدا کم. بود شده تنگ خودتون برای دلم دیگه اوردم خودم بابا نه:مجید_

 شلوغه سرمون:فرهاد_

 همینه خاطر به میده شوهر رو اش عمه داره شلوغه سرش اره:پارسا_

 ؟ کردی شوخی من عمه با باز تو:فرهاد_

 میخونه داره کتابه تو سرش اعتهس چهار و بیست هستش ش عمه عروسی این جون مجید اره:پارسا_

 هستش دبستانی بچه انگار

 میخونم میکنم خوب اصال:فرهاد_

 بخورید رو کیکتون و قهوه هم حاال کنید کل کل کمتر دیگه بسه بابا:مجید_

 مجید خاطرتو به فقط باشه:پارسا_
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 اینجا بیاین ها شب یکم:مجید_

 چرا؟:پارسا_

 دیگه کنین شاد رو افض یکم بخونین بزنین یکم بیاین:مجید_

 گروهمون. دیگه جاهای ها بچه بقیه اینجاییم ما نیستن بقیه ندارم رو دماغش و دل که من:پارسا_

 نیستش

 ینجاا میان وقتیه چند یه االن شما گروه مثل پسر دختر گروه یه نداری خبر. بخیر ها روز اون یاد:مجید_

  نمیکن چیکار ببینین بیاین شب یه داشتین دوست اگه باالست همین شما مثل پاتوقشون

 چیه؟ نظرت فرهاد. یانه میاد فرهاد ببینم:پارسا_

 مهمه برات منم نظر مگه تو: فرهاد_

 ندارم تر عزیز تو از توکه جون به اره:پارسا_ 

 میخوری قسم رو من جون چرا پسر خودت جون به: فرهاد_

 بیایم؟ شب یه کنیم چیکار حاال خب. خودم جون به بابا باشه:پارسا_

 باشه:فرهاد_

 .ایول:مجید_

 نیمبک زحمت رفع دیگه که خدمت بکنیم تقدیم که شد چقدر ما حساب فقط جون مجید ممنون:فرهاد_

  سالمت به برید هستید من های رفیق ها شما اخه خواست پول ها شما از کی پسر برو:مجید_

 کرد حرکت پایین طبقه سمت به و کشید کنار رو صندلی زمان هم

  بریم بخوریم زشته اخه:رهادف_

 داد ادامه خودش راه وبه داد تکون هوا تو رو دستش مجید 
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 بابا بریم بیا باشه کوفت باشه مفت گفتن قدیم از بابا: پارسا_

 خور مفت: فرهاد_

 کردن حرکت خونه طرف به و کردن خداحافظی مجید از دو هر و

***** 

 دیگه تو بریم بنداز رو کلید ده:پارسا_

 هولی اینقدر چرا باشه:ادفره_

 اخه میترکم دارم جایی برم باید نیست گفتنی:پارسا_

 نیاد پیش برات مشکل اینطوری که من عزیز بخور کمتر خب:فرهاد_

 نریخته تا کن باز رو در ها حرف این جایی به:پارسا_

 شد باز در داخل گمشو:فرهاد_

 نمیدم رو جوابت فعال:پارسا_

 عباس بابا مسال: بلند صدای فرهادبا_

 بابا خوبی.گلم پسر سالم:عباس بابا_

 خوبید؟ شما عباس بابا ممنون:فرهاد_

 ؟ رفت کجا پارسا.میکشیم نفس داریم اییم زنده شکر:باباعباس_

 دستشویی رفته روتون به گالب:فرهاد_

 السک شباها شما راستی.اومده دانشگاه از تازه بزنم شهرزاد به سر یه برم من بابا باشه:عباس بابا_

 بود؟ چطور امروز داشتید

 شد بدبخت پارسا فقط عباس بابا هیچی:فرهادباخنده_
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 شده؟ چی ببینم بگو باباجان خدانکنه:باباعباس_

 از رهمیگی کتبی همه از بعدی ازمون گفت هم شهرزاد این گفت چیزی یه کرد شوخی یه هیچی: فرهاد_

 نداشته ابقهس بگیرن امتحان شفایی کسی از که این حال به تا که.بگیره شفایی قراره ما شمشاد شاخ این

 شهرزاد پیش میرم من.که برنمیداره هاش شیطنت از دست:باباعباس_

 فعال خودمون اتاق برم منم عباس بابا باشه:فرهاد_

 میشه خودشون اتاق وارد فرهاد و

 میکنی چیکار پسرداری تویی اون تو تو چندساعته هی بترکی پارساااا.پارساااا.پارسااا:فرهاد_

 زور میزنم زور دارم میکنم رو کار همون منم میکنی چیکار دستشویی میای تو:پارسا_

 نمیشی ادم تو اخر:فرهاد_

 نمیشم ادم دستشویی تو زدن زور خاطر به من یعنی:پارسا_

  مرض:فرهاد_

 بیرون میام میکنم قیچیش االن بابا باشه:پارسا_

 شنیدن ها ههمسای تموم کن صحبت تر اروم: فرهاد_

 نمیره دستشویی کسی شد تموم که ما کار اخیششش:پارسا_

 نکن پاک شلوارت با رو ات خیس دست بگم چندبار کوفت:فرهاد_

 نکن دخالت من کار تو گفتم چندبار منم:پارسا_

 بخوریم چی نهار کن ولش رو ها این حاال: فرهاد_

 داریم؟ چی:پارسا_

 امادست درجا بگید هرچی خورشت.پیتزا.کباب بخوایید شما هرچی: فرهاد_
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 کن اماده بختیاری پرس دو من برای پس:پارسا_

 نیمرو؟ یا املت کنم درست چی بگو حاال کنم اماده زهرمار پرس دو باید تو برای:فرهاد_

 خوردم املت بس از شدم خسته کن درست نیمرو. زیادی های غذا چه  ماشاهلل: پارسا_

 هستش زیادی سرت از همونم:فرهاد_

 چی یعنی غذا بفهمی کنی حال که بدم غذایی یه جمعه دیگه باشه:پارسا_

 با بودی نریخته قرمز لوبیا که سبزی قرمه از اون دارم خاطره تو غذاهای با که من حتما اره:فرهاد_

  نریختی گوجه رب که قیمه از اونم ابلیمو

 بکنی فکی کنم درست برات نیگیال شامی یه یکه اشپزیم من گرنه و کردی پرت رو حواسم تو:پارسا_

 کنیم تعریف و ببینیم: فرهاد_

 میبینی:پارسا_

 امادست نیمرو بیا:فرهاد_

 شوهرت بکنی خوب شوهر یه انءاشااهلل کردی درست غذا برام که نکنه در دستت جان نه نه:پارسا_

 باشه اقا من مثل

 بخور رو پسرغذات گفتی پرت و چرت تو باز:فرهاد_

 ممنون ولی کردی درست خراب رو نیمرو که حالی در:پارسا_ 

 من بگم چی بهت دیگه نمیدونم ادم بیشعور ای:فرهاد_

***** 

 فرهاد.فرهاد:پارسا_

 هان:فرهاد_
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 خوشگلم عزیزم جونم بگو مرض و هان:پارسا_

 میاد خوابم رو ات حرف بگو بابا شو خفه:فرهاد_

 بریم نمیای بیرون میرم دارم من:پارسا_

 اخه میام بیرون شخصیت بی توی با من اخه:فرها_

 قطبی خرس بخواد هم دلت خیلی: پارسا_

 دیگه بیرون گمشو:فرهاد_

 خدانگهدار:فرهاد_

 یاعلی:پارسا_

 بعد دقیقه ده

 پرید خوابم پسر بگیری درد ای:کنان غرغر لب زیر فرهاد_

 میکنه حرکت خونه حیاط سمت به فرهاد اروم

 خانوم دشهرزا بنده گرامی استاد به به:فرهاد_

 سالم:شهرزاد_

 استاد بندست از سالم: فرهاد_

 نمیاد بیرون صداش کجاست دیونت دوست اون:شهرزاد_

 بیرون رفته:فرهاد_

 نداره؟ امتحان مگه میگیرم کالس سر رو حالش دیگه بگوهفته پس: شهرزاد_

 نمیدونم من دیگه رو اون:فرهاد_

 باباجان شدی بیدار خوابت از زود چرا گلم پسر سالم:عباس بابا_
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 بیرون رفت خودش بعدش کرد بیدار رو من داری دوستش که پسری این باباعباس سالم:فرهاد_

 بابا خوردی نهار. جوانی از امان:باباعباس_

 باباعباس خوردیم اره: فرهاد_

 اباب بخوریم باغ تو بیارش بردارش برو لحظه یک امادست گذاشتم دم چایی جان شهرزاد:باباعباس_

 باباعباس چشم:شهرزاد_

 پسر ببینم اینجا بیا:باباعباس_

 میشینه تخت روی حوض کنار عباس بابا سمت به فرهاد

 باباجان جانم:فرهاد_

 رفتی؟ کار دنبال پسر بال بی جانت:باباعباس_

 که مهک انقدر اش حقوق بشه پیدا اگه هم وقت نیمه یا وقته تموم یا نشد چیزی ولی رفتم اره: فرهاد_

 نمیاد در هم تاکسی پول

 خدابزرگه:عباس بابا_

 خوردن برای امادست دوز لب و سوز لب چایی اینم بفرمایید:شهرزاد_

 دخترم ممنون:عباس بابا_

 ممنون:فرهاد_

 کنم طرح رو ها بچه ازمون سواالت برم من ندارید من با کاری اگه باباعباس: شهرزاد_

 برو بعد بخور رو چایی حداقل: عباس بابا_

 فعال پس.ندارم یلم نه:شهرزاد_

 فعال: فرهاد_
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 برسن کارهاشون به تا کردن حرکت خود اتاق سمت به یک هر خوردن رو چایی فرهاد و باباعباس و

 {بعد ساعت چند}

 کجایی فرهادفرهاد:پارسا_

 ام اشپزخونه تو: فرهاد_

 غذا ایول:پارسا_

 باز زده صابون حسابی رو شکمش اوه اوه:فرهاد_

 اخه داره زدن نصابو تو غذای: پارسا_

 ور غذام شهرزاد و باباعباس پیش میرم منم هست یخچال باالی اول قفسه مرغ تخم پس باشه:فرهاد_

 میخورم

 میاد دلت واقعا یعنی.بمونم گرسنه رو شب من یعنی:پارسا_

 نیست خوشمزه من های غذا اخه:فرهاد_

 که هستش بهتر هرچی از حاال:پارسا_

 ووپر.بهتره نخوری تو نه:فرهاد_

 میاد؟ دلت یعنی:پارسا_

 حوض کنار تخت رو بزار رو سفره برو اومد رحم به دلم نکن شرک خر مثل رو چشمات:فرهاد_

 اخه؟ بخوریم غذا تخت رو چرا:پارسا_

 بخوریم غذا هم دور قراره چون:فرهاد_

 بخوریم غذا مدل چند قراره یعنی:پارسا_

  دادن پتا تی خر به انگار رو اش قیافه: خنده با فرهاد_
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 باهات دارم شوخی مگه مرض:پارسا_

 بذار رو سفره بیرون گمشو:فرهاد_

 میزنی چرا بابا باشه:پارسا_

 با هم خانوم شهرزاد و شد حاظر جمع در هم عباس بابا و بردن باغ به رو غذا وسایل تموم وفرهاد پارسا و

 شدند وارد بودن کرده درست که غذایی

 بخورم غذا شما کنار داشتم دوست همیشه من فرمودین مشرف خیلی.استاددددددده سالم:پارسا

 استاددددده

 دیگه کن صحبت ادم مثل یکم. خودت برای میاری در چیه ها بازی هندی این سالم:شهرزاد_

 کی تو داشتم ارزو همیش من استاد مهمه خیلی هستش مهمی اتفاق چه نمیدونید استاد اخه: پارسا_

 بخورم غذا شما با سفره

 نه؟ یا میکنی تموم رو ها بازی مسخره این پارسا:عباس بابا_

 از رو یلف نگاهتون این میترسم که نکنید نگاه رو من اونطوری فقط کردم تموم عباس بابا چشم:پارسا_

 ام صفت قناری که بماند که من میندازه پا

 دیگه بخور رو غذات شو ساکت:فرهاد_

 باباقوریم چشای روی به:پارسا_

 نره یادتون اهلل بسم ها هبچ:باباعباس_

 میکنن اغاز را خود شام مرتبه بلند و بزرگ خداوند یاد و نام با همه و

***** 

 بدم؟ بهت خبر یه پارسا:فرهاد_

 چیه؟ ببینم بگو رو خبرت حاال. بده داره خبری چه شب یک ساعت ادم اخه:پارسا_
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 بگم؟ بهت چرا ستنی مهم برات وقتی چه من به دیگه نداری الزمش که تو خب:فرهاد_

 دیگه بگو ده:پارسا_

 نداری سواالت به احتیاجی دیگه.بدی امتحان شفاییی باید که تو اخه:فرهاد_

 ؟ مگه کجاست سواالت!!!!سواالت:پارسا_

 مگه داره فرق تو برای:فرهاد_

 کجاست؟ بگو کوفت:پارسا_

 دیگه شهرزاد ی خونه اخه کجاست ام عمه خونه:فرهاد_

 پاشو:پارسا_

 کجا؟:دفرها_

 شهرزاد خونه:پارسا_

 نداری که تو داریم امتحان کتبی ما بشه چی که:فرهاد_

 بریم بیا میشه درست میگم عباس بابا به:پارسا_

 بگیم؟ چی درخونشون بریم االن پسر داره باد سرت:فرهاد_

 میایم میداریم بر رو سوال میریم بگیم چیزی نیست قرار:پارسا_

 یعنی؟ کنیم دزدی:فرهاد_

 هستش کوچولو تقلب یه فقط پسر که نیست دزدی:رساپا_

 یعنی؟ نیست دزدی تقلب: فرهاد_

  بیا دنبال کن ول رو ها این: پارسا_

 هستش شهرزاد خونه سمت که باغ ی دیگه سمت به میکنن حرکت و
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 . داخل بریم ساختمون پشت پنجره از باید.بیا دنبالم ساکت:پارسا_

 جا اون از چرا:فرهاد_

  کنه درست رو قفلش بیارم رو یکی بود قرار خرابه رشپنج:پارسا_

 نکردی رو اینکار هم تو و:فرهاد_

 دنبالم بیا.کردم رو کار بهترین اره:پارسا_

 میشوند شهرزاد ی خانه وارد پنجره از پارسا و فرهاد و

 کتحر من سر پشت که میکند اشاره فرهاد به سر با پارسا و میشوند شهرزاد خانه وارد فرهاد و پارسا_

 بکن

 غذا به هم حواست نشی زده گرما باشه حواست باش خودت مواظب باشه.گلم نامزد جانم ای:شهرزاد_

 خداحافظ فعال عشقم برم من وقته دیر دیگه باشه خوردنت

 دستشویی سمت به میره میکنه قطع رو تلفن شهرزاد و

 میزد حرف کی با داشت این:پارسا_

 نامزد گفت مگه نشنیدی. میشنوه بکن صحبت اروم فرهاد_

 نداریم اطالع ما چرا پس:پارسا_

 بگه بهت رو چیز همه باید که باباشی مگه:فرهاد_

 میگفت ما به باید باشیم که هرچی حاال:پارسا_

 فرهاد و پارسا و میکنه حرکت خوابش اتاق سمت به و میاد بیرون دستشویی از شهرزاد لحظه همین در_

 بشه سنگین شخواب شهرزاد تا میمونن منتظر

 خوابیده؟ یعنی:پارسا_
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 هستیم خونه این تو ما ساعته یک تقریبا االن میپرسه سوال من از همش.اخه میدونم چه من:فرهاد_

 دیگه باشه خوابیده باید

 نه یا خوابه ببینم بیام کنم چک برم من بشین پس:پارسا_

  نباشه سرش روسری ممکنه اخه مردم اتاق تو کجا:فرهاد_

 میبینم زور به رو تو من تاریکی این تو بعدش میبندم رو چشام نمیکنم اهنگ:پارسا_

 برمیگرده دقیقه پنج از بعد و شهرزاد اتاق سمت به میره میکنه پارساحرکت_

 کردی؟ دیر اینقدر چرا:فرهاد_

 حاال خونه گشتن به بکن شروع یانه میشدم مطمعن باید:پارسا_

 باشه:فرهاد_

 فرهاد پیش میره پارسا دقیقه بیست بعد گشتن به میکنن شروع و

 کنه؟ طرح سوال میخواد گفت که مطمعنی تو:پارسا_

 بود اونجا هم عباس بابا گفت خودش بابا اره:فرهاد_

 هان؟ نیست چرا پس:پارسا_

 اخه من میدونم چه:فرهاد_

 تلفن پیش چیه برگه این ببینم واستا:پارسا_

 نوشته؟ توش چی:فرهاد_

 دربیار رو گوشیت.اخه ما رو اینجا نشدیم متوجه چطور سواالته:پارسا_

 اخه بزنی زنگ میخوای کی به شب وقت این:فرهاد_

 دیگه بگیرم عکس سواالت از میخوام خنگ اخه ده.روستامون چی قهوه قمبر مشت به:پارسا_
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 اخه من از داری چی انتظار شب ونیم دو ساعت بابا بگیر بیا:فرهاد_

 خونه بریم کن حرکت گرفتم هم عکس:پارسا_

 کردن حرکت صدا سرو بی خونشون سمت به دو وهر

***** 

 فرهاد:پارسا_

 دیگه بخوام بزار کردی بیدارم چرا.هوم:فرهاد_

 دیدم رو شهرزاد اتاق تو رفتم فرهاد:پارسا_

 میدیدی رو نداشتت ی خاله باید پ ن پ:فرهاد_

 ودب خوابیده بود گرفته آغوشش تو رو عروسکش مظلومیتی چه با که دیدم که نمیگم رو اون:پارسا_

 میگه و پارسا طرف به میشه خیز نیم فرهاد لحظه همین در

 نمیکنی نگاش نگفتی مگه:فرهاد_

 . نداره مشکلی نظر یه که نگاه:پارسا_

 نکن نگاه بهت نگفتم مگه نفهم:فرهاد_

 که تو برم ببندم رو چشمم نمیتونستم بعدش نه یا خواب میفهمیدم باید خب:پارسا_

  گاهدانش بریم باید صبح که بخواب ها حرف این جای به هم حاال. ببین حاال میرسم رو حسابت: فرهاد_

 باشه:پارسا_

 {صبح فردا}

 پارسا. جان پارسا:فرهاد_

 دلم عزیز جانم:پارسا_
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  کوفت:فرهاد_

 هستش ایی دیگه کس کردم فکر بودی تو عهه:پارسا_

 دانشگاه بریم بخور چیزی یه شو بلند.زد حرف انیمهرب با نمیشه تو با نمیشی ادم تو:فرهاد_

 میشم بیدار دیگه دقیقه پنج یه باشه:پارسا_

 االن همین نه:فرهاد_

 دقیقه سه:پارسا_

 ببینم شو بلند نه گفتم:فرهاد_

 قر اینم بیا برات بدم قر کنم چیکار شدم بیدار باشه:پارسا_

 میکنه کمرش دادن تکون به شروع پارسا و

 نیومدم تا وبر ده:فرهاد_

 پارک وت بعدش شم معتاد بعدش بگیرم افسردگی اخر تو مثل باشم غمگین من بزار اصال باشه:پارسا_

 واقعا میاد دلت خوبه کنن جمع رو من

 که میزنی حرف داری هنوز:فرهاد_

 رفتم باشه باشه:پارسا_

 کرد حرکت دستشویی طرف به زیاد سرعت با و

 نه؟ یا اومدی ام اماده خوردم رو صبحونم من:پارسا_

 ها نشستم تو منتظر در جلوی هستش ربع یک االن من خوبه هی برم رو روت:فرهاد_

 حرکت هم حاال هستش اوال همون هم دوما نشستی که است دقیقه یازده همش نگو دروغ اوال:پارسا_

 بریم کن
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 میکنن حرکت دانشگاه سمت به هم با نفر دو این و

***** 

  دیگه بگو رو مرتیکه این اسم.بود چی اسمش تخصصی زبان استاد این:پارسا_

 فرهمند داره اسم مرده پسر اخه چیه مرتیکه:فرهاد_

 میگه چی ببینم بکنم صحبت شیش یه باید باهاش اینم هرچی حاال:پارسا_

 بکنی صحبت ها استاد تمام با باید تو که باشه صحبت به اگه:فرهاد_

 صحبت من االن یعنی نکنم یا بکنم صحبت داره ربطی تو هب اصال نه.االن داشت ربطی تو به:پارسا_

 اخه میرسه تو به چیزی نکنم

 داخ خداروشکر ولی میخوندی کم خودمون دوران تو بودی اموز دانش بهترین تو خوبه احمق اخه:پارسا_

 زیبا داری فقط دانشگاه اومدی دیگه ولی یادته میخونه رو چیز یه یکم که داده بهت ایی حافظه یه

 ور خودمون ها ما زمانی یه برم شب بیام صبح که تفریح برات شده دانشگاه انگار درس با میکنی

 ؟ وت یادته کنکورت رتبه اصال. بگیریم رو گرفتی تو که ایی نمره نمیتونستیم میکشتیم

 نه و سی و هفتصد یادمهه اره: پارسا_

 بمونی نم با خواستی چی ولی  کنی ابانتخ میتونستی رو چیزها بهترین نه و سی و هفتصد اره:فرهاد_

 ...میخونی دانشگاه این داری من خاطر به

 هم شبعد. بخونم دانشگاه این تو تو کنار میکنم حال هم االن دادا میخونم کجا مربوطه خودم به:پارسا_

 یستمن این امید به دیگه نمیده حال بهم دیگه ولی بگیرم رو هام نمره همون دوباره میتونم کنم اراده من

 خونه نرم ترس از بگیرم داغون نمره یا... یا گردش بریم یا بخره دوچرخه برام بابام بگیر بیست مثال که

 گذشت تصادف اون از بعد ها این ی همه گرفت کم من وای بلرزم خودم به بید مثل

 کردم عصبانی هم رو تو شدم عصبانی داداش ببخشید:فرهاد_

 بخورم هوایی یه باغ تو میرم من.نداره اشکال:پارسا_
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 برو باشه: فرهاد_

 پارسا پیش دقیقه چند از بعد و میشه خودش حرف از پشیمون فرهاد و میکنه حرکت باغ سمت به پارسا

 میبینه سیگار پارسا دست در و میره

 دستت تو چیه اون:فرهاد_

 هیچی: میگه باغ سمت به میکنه پرت رو سیگار که همزمان پارسا_

 نکشی سیگار دیگه نبود قرار مگه. کردم باور منم گفتی هم تو اره:فرهاد_

 باشم دیده رو سیگار نزدیک از من که دیدی بلندیت این به عمر تو اصال تو.  من.من:پارسا_

 دستت تو ندیدم کم:فرهاد_

 .دیگه کن رو داری شاهد:پارسا_

 دروغ کی یگیم راست کی کنم ثابت بهت تا باباعباس خونه بریم کن حرکت شو بلند پس:فرهاد_

 جاک مردونگیت اخه کنی بیدار رو مهربون مرد پیر این شب وقت این میخوای تو یعنی عه عه عه:پارسا_

 دست رو فتهبی بشه بد حالش بعد کنی بیدار شب از ساعت این رو پیرمرد یه که میاد دلت تو یعنی.رفته

 .ما

 ببینم بهم بده رو پاکتش ردارب خودی بی های توجیح این از دست هم حاال.  نکنه خدا: فرهاد_

 بود نخ یه همون اخه بود کجا پاکت:پارسا_

 غلط به تا نهک دنبالت بیل با بزنم صدا رو باباعباس یا میدی رو پاکت. کردم باور منم و گفتی تو:فرهاد_

 ها بیفتی کردن

 ات کچل ی کله قربون نگو چیزی باباعباس به فقط پاکت اینم بیا نه نه نه:پارسا_

 باشم فتهگ تو و میدونم من ببینم باغ تو. زمین تو. شلوار تو. دستت تو سیگار من دیگه ی دفعه:ادفره_

 خوبه گیرب دعوا من با بیا دیدی سیگار فروشی سیگار هر تو اصال خونه در جلوی اصال دیگه بسه:پارسا_
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 ها باشه اخرت بار:فرهاد_

 باشه بابا باشه:پارسا_

 ملکا رو بود کرده طرح که ایی ورقه از که عکسی اون داریم امتحان بحص بخواب بگیر هم حاال:فرهاد_

 نه؟ یا گرفتی یاد

 ام حفظ از اره:پارسا_

  بخوابیم بریم دیگه بیا خوبه:فرهاد_

 بریم بیا باشه:پارسا_

 {صبح فردا}

 دیگه حفظی:فرهاد_

 میپرسی بار چند ام حفظ بابا اره:پارسا_

 میکنی نگاه رو امتحان ی ورقه اون عکس داری تهدست تو گوشی اینقدر چرا پس:فرهاد_

 .نکنم میگی میکنم تکرار دارم خب:پارسا_

 وقت یه نبینن ها بچه کالس تو میرسیم داریم فقط بکن بکنی میخوای کاری هر:فرهاد_

 من گل هست حواسم:پارسا_

 کردی؟ قاطی باز مرض: فرهاد_ 

 چنده؟ چشمات قیمت من گل:پارسا_

 تو برو حاال چنده قیمتش میفهمی دادی رو امتحان االن کوفت:فرهاد_

 عصبی:پارسا_

 تو برو:فرهاد_ 
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 نخوای هاگ هستش درس کالی اینجا بابا هستش هول هی دستشویی بره میخواد انگار بابا باشه:پارسا_

 بشینی توش باید زور به هست کالس این هم

 میشن کالس وارد فرهاد و پارسا و

 اومد کالستون گل ادب عرض و سالم: بلند صدای با پارسا_

 داشت فرقی میگفتی تر اروم یکم سالم:فرهاد_

 شو خفه:پارسا_

 اومد شهرزاد که بتمرک برو:فرهاد_

 مثل یشفای تکی االن باید وگرنه گذاشت جلو پا هست دختر این حریف باباعباس اوردم شانس:پارسا_

 میپرسید ازم ها ابتدایی بچه

 نمیشد اینطوری که بودم من اگه شانسی خر که بس از:فرهاد_

 تو ناراحتی یعنی االن:پارسا_

 اومد شو خفه:فرهاد_

 درسته؟ داشتید ازمون.ها بچه سالم:شهرزاد_

 بگیرد ازمون قراره استاد بله:پارسا_

 میگفتی ایی دیگه چیز پیش ی هفته تا شدی دادن ازمون به مشتاق اینقدر تو شده چی:شهرزاد_

 تر ریعس شما که میگیم همین برای نداشت گفتن برای چیزی خوندیم کامل رو کتاب استاد اخه:پارسا_

 بگیرین رو ازمون

 دیگه میفهمیم نمره موقع باشه:شهرزاد_

 استاد نمیام دانشگاه دیگه شدم هجده زیر من:پارسا_

 میکنن خندیدن به شروع کالس های بچه و
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 .ها گفتی ها بچه جلوی:شهرزاد_

  حرفش مرده و:پارسا_

 میبینم هم رو تو دیگه ساعت نیم.باشه:شهرزاد_

 استاد میدم تحویلتون رو برگه دقیقه بیست زیر:پارسا_

 کنیم تعریف و ببینیم:شهرزاد_

 ثانیه سه و چهل و دقیقه چهارده دقیقا اینم شد تموم استاد:پارسا_

 کردی چیکار ببینم میکنم تصحیح هم رو تو ورقه االن خوبه:شهرزاد_

 میدونید خودتون دیگه ندارم مشکلی که من:پارسا_

 دارین وقت دیگه دقیقه پانزده ها بچه:شهرزاد_

 دانشگاه از برم کنم خداحافظی ها بچه با شدم هجده زیر که اگه دیگه کنین تصحیح:پارسا_

 میکنم تصحیح االن باشه:شهرزاد_

 دنش تموم تصحیحش من ی ورقه این استاد:میکنه سوال شهرزاد از پارسا بعد دقیقه پنج_

 پاشو:شهرزاد_

 ؟ استاد چرا:پارسا_

  بیرون بریز هم رو جیبت های وسایل تموم بلندشو سرجات از میگم بهت:شهرزاد_

 .استاد چشم:پارسا_

 میکنه نگاه رو پارسا وسایل و صندلی اطراف و پارسا صندلی سمت به میکنه حرکت شهرزاد و

 کردین؟ گم چیزی استاد:پارسا_

  اره:شهرزاد_
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 اینم فرماییدب. بود شما مال کردم پیدا دانشگاه راه تو که ایی سکه تومنی پنجاه این میگم سپ عه:پارسا_

 شما سکه

 السک های بچه کار این با که میگیره شهرزاد طرف و میاره در جیبش از تومنی پنجاه سکه یک پارسا و

 میکنن خنده به شروع

 .تو ی ورقه اینم بیا. کنار بذار هارو بازی مسخره این:شهرزاد_

 خداحافظ ها بچه باشه برم دانشگاه از باید شدم رد یعنی:بلند صدای با پارسا_

  شدی بیست بگیر بیا نیار در بازی دیونه:شهرزاد_

 هستم لدب رو چیز همه من گرنه و کنم بیان کاغذ تو نمیتونم رو چیز همه من گفتم استاد دیدین:پارسا_

 کنید بندی جمع نمونده چیزی ازش وقتتون ها بچه:شهرزاد_

 من برگه اینم استاد بفرمایید: فرهاد_

 بریم؟ میتونین دیگه استاد:پارسا_

 کجا؟:شهرزاد_

 دارید؟ کار ما با باز مگه. دیگه زندگیمون سر:پارسا_

  نخیر،بفرمایید: شهرزاد_

 بریم بلندشو فرهاد.استاد ممنون:پارسا_

 میکنن حرکت کالس خروج درب سوی به پارسا و وفرهاد

 نوشتی؟ چطور:رساپا_

 نکنه شک که نوشتم۵.۹۱ ی اندازه به:فرهاد_

 نداریم؟ دیگه که کالس. خوبه:پارسا_
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 دیگه خونه بریم نه:فرهاد_

 عالی غذایی یه باید کردم کم رو دختره این روی من. من مهمون نهار بیرون بریم چیه خونه:پارسا_

 عالی هستش عالی امروز بدم بهت

 ندارم مشکلی که من بریم باشه: فرهاد_

 اخه نباشه پول جیبم تو شاید.بکن استفاده سوء هم تو گفتم چیز یه منم خوبه:پارسا_

 اخه میزنی حرف الکی چرا خالیه جیبت که تو اخه:فرهاد_

 ؟!! حرف الکی و من اخه:پارسا_

 بزنی حرف الکی که ازت ندیدم کم:فرهاد_

 دادی قرار خودت عنایت مورد رو ام ها داری لطف ما به خیلی دردنکنه دستت بابا:پارسا_

 رفاقتیم خراب دیگه کنیم چیکار:فرهاد_

 میدی جواب چیز یه میگم هرچی نمیاری کم صحبت تو خودمی رفیقه که حقا:پارسا_

 هات تعریف از ممنون: فرهاد_

 ....تا میبری دربست داداش:میگه راننده به و میگیره رو ماشین یه جلوی پارسا_

 بریم بشین نمیبرم چرا:راننده_

 بگو بهم اول رو میبری چقدر داداش:پارسا_

 باهم میایم کنار جور یه بشین حاال:راننده_

 ها میایی کنار گفتی خودت: پارسا_

 میکنه ایی خنده یک راننده و میشن تاکسی سوار معطلی پارساوفرهادبدون و

 نیست اینطرف که ما ی خونه شهر باالی میریم داری چرا حاال:فرهاد_
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 دنبالم بیا پایین بنداز رو سرت نباشه کاریت تو:ساپار_

 اخه بکنم حرکت دنبالت ندونسته. ام دیونه مگه:فرهاد_

 نمیکنی ضرر بیا تو:پارسا_

 کنیم تعریف و ببینیم:فرهاد_

 میرسیم تا بذار اهنگ یه داداش.میبینی:پارسا_

 اهنگ اینم چشم:راننده_

 میرسن مقصد به ها بچه عدب دقیقه ۰۲ و میکنه شدن پخش به شروع اهنگ و

 من بکنم تقدیمت چقدر داداش:پارسا_

 بهم بده کن کم هزار االن تا دادی بقیه به که هرچقدر:راننده_

 تومن پونزده اینم بفرما کنم کم که این جایی به من هستی لوتی معلومه:پارسا_

 ام راضی بدی بهم رو تومن ده همون ممنون نه:راننده_

 برکت بده خدا بگو بگیر:پارسا_

 لطفت از ممنون برکت بده خدا:راننده_

 همراهت به خدا داداش برو:پارسا_

 اوردی؟ اینجا تا چرا رو ما خب:فرهاد_

 میفهمی دنبالم بیا: پارسا_

 میکنی دیونه رو ادم فقط دیگه بزن حرف ادم مثل بابا ای:فرهاد_

 من خها کنم چیکار میخوام بدم غذا بهت تا رستوران میریم داریم:پارسا_
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 داریم پول هرچی یعنی خوردن غذا اینجا. برگردیم بگیر ماشین بیا سریع. بدی غذا اینجا چییییی:فرهاد_

 بشوریم رو هاشون ظرف باید هفته یک تا هیچ بدیم باید که هم

 دیگه برو تو هستم من شد چیزی اگه دیگه بامنی تو اقا:پارسا_

 مگه ارهد دم و شاخ مگه دیونگی.دیگه ایی دیونه:فرهاد_

 رسیدیم بیا:پارسا_

 هستش شهر رستوران ترین گرون این دیونه اینجاست که نگو چییی:فرهاد_

 میدونم:پارسا_

 و من پسر اخه هستن شهر های گنده کله اینجا های مشتری تموم.میکنی غلطی چه داری پس:فرهاد_

 برگردیم ابی سریع بدو وریمبخ غذا پرس یه تا بدیم باید رو یکسالمون پول نمیخوریم اینجا درد به تو

  نکن ریزی ابرو تو برو:پارسا_

  دیونه ای دیونه:فرهاد_

  ها میبرمت گردنی پس با که تو برو.بیاد در کاسه از چشمات تا هستم:پارسا_

 نگفتی نگی که باشم گفته تو پای به شود چی هر ولی تو میرم من باشه:فرهاد_

 تو برو:پارسا_

 اون و  میگیرن رو ها اون کیف و کت و میان ها ان سوی به ها ومستخدم.شنمی رستوران وارد ها بچه و

 میکنن هدایت خالی میز یک سوی به رو ها

 ها باکالس مثل بشین درست:پارسا_

 میدی گیر چرا نشستم خوب که من:فرهاد_

 میل چی غذا اومدید خوش خیلی(پارسا) محمودی اقای:میگه و میاد ها اون میز سمت به گارسون و

 دارید؟
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 دارند؟ تشریف بانو:پارسا_ 

 دفترشون تو هستن بانو بله:گارسون_

 ایشون پیش میرم خودم هیچی پس:پارسا_

 اوردین تشریف که میدم اطالع االن محمودی اقای باشه: گارسون_

 بشه سورپرایز میخوام نیست الزم:پارسا_

 میدونین صالح خودتون جور هر:گارسون_

 . برید فعال شما پس:پارسا_

 چشم:گارسون_

 ببینم بده میشناخت؟توضیح کجا از رو تو گارسون کیه؟این بانو:فرهاد_

 بانو پیش بریم بیا میگم بهت بعدا:پارسا_

 بریم کن حرکت تو دست از امان:فرهاد_

 در ارساپ و میرسن بانو اتاق به و.میرن رستوران دوم ی طبقه به و میشن اسانسور سوار فرهاد و پارسا و

 میزنه

 بفرمایید:وبان_

 خانوم ترانه سالم:پارسا_ 

 داخل بفرمایید.پیشخدمته کردم فکر.سالم پارسا تویی عهه:ترانه_

 ؟ بود بد بودیم ما دفعه این حاال.ممنون: پارسا_

 نمیکنی؟ معرفی رو وایستاده کنارت که اقا این.خوبه هم خیلی باشه بد چرا نه:ترانه_ 

 هستن فرهاد اقا من صمیمی دوست ایشون:پارسا_
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 سالم:فرهاد_ 

 شما؟ حال سالم: ترانه_

  ممنون خیلی:فرهاد_

 بشینید بفرمایید بفرمایید وایستادید پا سر ببخشید وای ای:ترانه_

 میشینن های مبل روی و میکنن تشکر فرهاد و پارسا_

 چطوره؟ بانو احوال خب:پارسا_

 اینجا؟ اومدی شده چطور تو. خوبیم شکر خدارو هیچی:ترانه_

 دیگه بود شده تنگ برات دلم هیچی:اپارس_

  کردم باور منم گفتی هم تو اره:ترانه_

 تو جون به: پارسا_

 مه هرکاری نگو که هستم مدیون دوستتون این به انقدر من فرهاد اقا. نمیکنم باور که من: ترانه_

 کردم کم باز بکنم براش

 بود وظیفم:پارسا_

 شدم گیج یکم من کرده؟اخه چیکار مگه:فرهاد_

 بانک وت بزارم رو پولم که بانک سمت میرفتم داشتم من میگم االن من خب نگفته؟ بهتون مگه:ترانه_

 ازشون ور من کیف کرد بازی گانگستر نشسته اینجا مظلوم که هم اقا این طرفم میاد دزد یه ناقافل که

 گرفت

 بوده؟ کی موضوع این بعد:فرهاد_

 بود موقع مونه برگشتم شیک مجلسی لباس یه با رفتم رخونهچها لباس یه با که شبی اون دقیقا:پارسا_

 میگی؟ رو پیش ماه چهار:گفت و کرد فکر یکم فرهاد_
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 راتونب باال بیارن بگم میخورین چی غذا کنین ول رو ها این حاال. بود پیش چهارماه تقریبا اره:ترانه_

 بود عالیی غذای نکنه درد شما دست:فرهاد_

 جان شنو میکنم خواهش: ترانه_

 ممنون: پارسا_

 کنید استراحت باال ی طبقه برید میتونید اید خسته اگه.جان نوش:ترانه_

 بریم ما دیگه که کنیم تقدیم چقدر فقط بگو ممنون نه:پارسا_

 زدی من پیش رو پول حرف تو باز ها بزننتت میخوری تا بیاد میگم رستوران حراست به:ترانه_

 میدم ذاغ اینجا میارم میدارم بر رو ابادم و جد تموم بعد دفعه. نمیشه تکرار دیگه کردم غلط چشم:پارسا_

 میبینی حاال زدم پول حرف اگه

 میترسونی چرا بیار خب:ترانه_

 ندارید امری اگه کنیم زحمت رفع ما دیگه:فرهاد_

 خونه؟ تا برید دارید وسیله فقط. نیست عرضی:ترانه_

 هستش شده کار یکم فقط داریم اره:پارسا_

 هستش؟ چی حاال خوبه:انهتر_

 سالم پای جفت یک نفری نمیبنی چجوری چشماته جلوی:پارسا_

 میکنی مسخره رو من مرض: ترانه_

 میکنه پرت پارسا طرف به رو ها کوسن و میکنه حمله پارسا سمت به و

 ریختی بهم رو اتاق تموم بسه بابا:پارسا_

 نیست مربوط تو به:ترانه_



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

33 @romankhone 

 چشم:پارسا_

 انندهر بدون کنین اماده محمودی اقای برای ماشین یه:میگه خودش منشی به و برمیداره رو گوشی ترانه

 راننده؟ بدون:پارسا_

 اریشبی میزانم زنگ بهت داشتم الزمش هم وقتی هر.  نداریم الزم بکن استفاده خودت برای اره: ترانه_

 دیگه

 بدی اطالع بهم داشتی الزم وقت هر دیگه؟ قول:پارسا_

  قول:ترانه_

 شما خداحافظ پس:پارسا_

 خانوم شما خداحافظ لطفتون از ممنون:فرهاد_

 خداحافظ:ترانه_

 محمودی اقای:منشی_

 بله؟:پارسا_

  هستش اماده پارکینگ داخل ماشینتون:منشی_

 ممنون:پارسا_

 خره اخه چی بیفته اتفاقی اگه اخه کردی قبول رو ماشین چرا:فرهاد_

 میفتهن هم اتفاقی هیچ خواست دلم:پارسا_

 بکنه خدا:فرهاد_

 میشند پارکینگ وارد ها بچه و

 ماشینه کدوم نظرت به:پارسا_



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

34 @romankhone 

 میدونم چه من:فرهاد_

 دیگه بگرد کن باز رو چشمات اون خب:پارسا_

 هستین؟ شما محمودی اقای:نگهبان_

 هستن ایشون خیر نه:فرهاد_

 هستش پارک ماشین در دم سویچ اینم بفرمایید:نگهبان_

 میکنن حرکت پارکینگ ورودی تسم به ها بچه و

  سانتافه یه من به داده رو این یعنی میمرم دارم که رو من بگیر. فرهاد. فرهاد:پارسا_

 تو دسته امانته نشو مرگ ذوق حاال:فرهاد_

 بزنیم دوری یه بریم شو سوار بیا هرچی حاال:پارسا_

 !بریا اروم:فرهاد_

 بریم بزن باشه:پارسا_

 !چیه؟ ماجرا بینمب کن تعریف حاال:فرهاد_

 ماجرا؟؟؟:پارسا_

 !میگم رو ترانه!نزن راه اون به خودتو:فرهاد_

 پول یکم عابر از بانک دم رفتم...بودا دستم سامان موتور پیش ماه چهار...کن گوش پس...اها:پارسا_

 ریدمپ مشد گیر جو منم!زد دخترو یه کیف موتوری یه دیدم!!!!اومد جیغ صدای یهو بودم نوبت تو...بگیرم

 باهاش دیگه هیچی...انداختم گیرش بست بن یه تو که کردمش تعقیب اینقد!دنبالش رفتم موتور رو

 یه هک رو من بزنه بود نزدیک داشت هم چاقو ناکس شد پاره لباسم میدونی که هم بقیه شدم درگیر

 دیدی رو خراش اون دیگه که برداشت کمرم پشت خراش

 بعدش خب..اره: فرهاد_



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

35 @romankhone 

 ؟!چی؟ بعد:پارسا_

 !سرت تو نزدم تا بگو...اهههه:فرهاد_

 جوریچ بودم بلد شد خوب...زدمش کلی و گرفتم رو کیف ازش گرفتاری کلی با..هیچی...!خشن:پارسا_

 یه یه دزدی موقع اون از...بانک طرف رفتم و شدم موتور سوار حاال بعد.!بزنم حریف دست از رو چاقو

 یه دختره یدمد برگشتم وقتی...کشید طول کنیم حساب رو اینا و گریز و تعقیب و دعوا..بود گذشته ساعتی

 یفک و کردم صدا رو دختره تا و جلو رفتم...اومده پلیسم و هستش عصبیی و میخوره حرص  داره گوشه

 دخترم اون... کردم تعریف رو ماجرا و طرفمو اومد پلیسم...شد عوض تعجب و ذوق از قیافش یهو دید

 باید بیشتر کارای برای گفت رفت بعد پلیسم...برگشت دقیقه پنج و بیست بیست یه بعد و بانک تو رفت

 .نرفتم دیگه که برم دارم ازشون شکایتی اگه منم.آگاهی بره دختره

 رفتم باهاش و بانک بغل گذاشتم رو موتور زیادش  اصرار با..شود بود خونی که پشتم متوجه تازه دختره

 ...!کمرم واسه بیمارستان

 !؟!شدی ماشینش سوار رتیز:فرهاد_

  اره:پارسا_

 نه میگی بیشعوری میگم بهت: فرهاد_

 دادم نجات پولشو میلیارد یک!اخه چیه بیشعور: پارسا_

 میلـیـــارد؟ یک:فرهاد_

 خاطر به هک پیراهنم...کالسس با رستوران این صاحب باباش و ترانست اسمش فهمیدم بعد!بـــله:پارسا_

 تازشم. خرید زود بیمارستان بغل فروشگاه از پیراهن یه رفت دید بودو شده نیبودخو خرده چاقو که کمرم

 !کرد تشکر ازم هم کلی

 {خانه درب دم}

 تو بیاری رو ماشین کنم باز رو خونه در برم واستا:فرهاد_
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 برو سریع پس. باشه:پارسا_

  چپ میگم بهت.چپ سمت بده رو فرمان. تو بیاد:فرهاد_

 اخه میگی اینقدر چرا گهدی میام دارم ده:پارسا_

 ببندم رو خونه در برم من بذار همینطوری. حله:فرهاد_

 ؟ اوردین کجا از رو ماشین میکنید؟این صدا سرو اینقدر خبرتون چه:باباعباس_

 باشه من پیش امانت من به داده روزه چند دوستمه مال:پارسا_

 میگه راست مانت؟فرهاد دستت داده رو گرونی این به ماشین یه که هستش دوستی چه این: باباعباس_

 این؟

 باباعباس شاهدم من داد بهش دوستش اره:فرهاد_

  باشه:باباعباس_

 ؟شماها کردین پیدا گنج.سالم:میگه و میاد باباعباس پیش و میشه خارج ساختمونش شهرزاداز و_

 استاد؟ چی برای گنج:پارسا_

 خونه؟ امدی گرونی این به ماشین با اخه:شهرزاد_

 کش پیش اصال نداره رو شما قابل:ساپار_

 نیستم بلد رانندگی من ممنون:شهرزاد_

 میداشتین؟ بر بودین بلد یعنی:پارسا_

 نمیشمرن رو کشی پیش اسب دندون گفتن هم قدیم از کردی کش پیش خب:شهرزاد_

  کنم تقدیم بگین گرفتین گواهینامه باشه:پارسا_

 میگم باشه:شهرزاد_
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 هی برمن رو روت:همیکن زمزمه اروم پارسا_

 چیه؟ پارسا حساب به بخوریم بستنی بریم اینکه ی درباره نظرت باباعباس:فرهاد_

 نیست؟ دیر:باباعباس_

 شبه اول تازه نه:فرهاد_

 باشم نداشته پول شاید اخه:میگه فرهاد گوش در پارسا_

 بیارید تشریف باید حتما بگم هم شما به میگه پارسا خانوم شهرزاد:فرهاد_

 شده شب دیره خیلی اخه:ادشهرز_

 بریم بیاین نشکونین رو بچه این دل دیگه:فرهاد_

 بشم اماده برم من رفیقت دل برای اینم باشه:شهرزاد_

 دیگه میرفتین نفری سه خب کردی دعوت حاال رو پرو بچه این چرا:پارسا_

  میاد داره که هم االن نیست مربوط تو به:فرهاد_

 ه بچه ام اماده من:باباعباس_

 بیاد تا باشیم خانوم منتظر االن باید.اییم اماده که ماهم:پارسا_

 که بیرونه بیاد پایین بندازه رو سرش نمیتونه همینطوری بشه اماده باید خب:باباعباس_

 میشه دیر اخه:پارسا_

 نه گفتین دیره گفتم بهتون اول از کنم عوض رو لباسم برم من پس باشه:باباعباس_

 گفتم چیزی یه کردم غلط عباس بابا نه:پارسا_

 دیره اخه نه:باباعباس_
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 از این که وگرنه هستش لج شهرزاد با این اخه میدین گوش رو این حرف چرا شما باباعباس:فرهاد_

  خداشه

 افتاد؟ ها داری من با انگار باشی داشته مشکل من دختر با بگم بهت پارسا:باباعباس_

  دخترتم و خودت نوکر من اصال باباعباس افتاد اره:پارسا_

 بیار رو بانکم عابر کارت اون کشوم از تو برو هم حاال. گل پسر افرین: باباعباس_

 نمک تقدیم میخوایین قدر چرا هست همرام پول من باباعباس میخوایین چرا رو عابرتون کارت:پارسا_

 بهتون

 کنمب کارت به کارت پول میخوام نمیره کلش تو هیچی این بردار لحظه یک برو تو فرهاد:باباعباس_

 بیشعور بدم بهتون میگه

 باباعباس چشم:فرهاد_

 اخه میکنی ضایعم چرا باباعباس:پارسا_

 بریم ام اماده من:شهرزاد_

 میریم بیاد پارسا واستا: باباعباس_

 باشه:شهرزاد_

 بریم کنیم حرکت تا کنم باز رو خونه در میرم من:پارسا_

 نه؟ یا کارت کردی پیدا فرهاد.باشه:باباعباس_

 کردم پیدا اره:فرهاد_ 

 نه؟ یا فرهاداومدی.بیاد فرهاد تا بشین سوار بیاین کردم باز درم:پارسا_

 اومدم اره:فرهاد_

 .شما بشینین جلو باباعباس:پارسا_
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 جلو شهزاد و تو میشینیم عقب فرهاد با من نه: باباعباس_

  ردمک گناهی چه من اخه میکنه زمزمه اروم و.راحتین جور هر:پارسا_

 میکنند حرکت و بسته را خانه در و میشوند ماشین سوار همه و 

 ؟ خوردین شام شما خانوم شهرزاد باباعباس:فرهاد_

 خوردی؟ تو جان شهرزاد.خوردم بابا اره:باباعباس_

 نخوردین؟ ها شما مگه خوردم اره:شهرزاد_

 االن تا چرخیدیم همینطوری ماشین با دیگه خوردیم نهار نخوردیم نه:فرهاد_

 بخورین چیز یه خب:باباعباس_

  بخوریم چیزی یه دار نگه فودی فست یه جلوی برو پارسا. اره:فرهاد_

 میدارم نگه که خوب خیلی فودی فست یه به میرسیم دیگه ربع یک باشه:پارسا_

 کردین؟ تصحیح منم ی ورقه استاد:فرهاد_

 گرفتین ور کالس نمرات باالترین رفیقت و تو کردم تصحیح اره:شهرزاد_

 فرهاد؟ این شده چند حاال.  دیگه نمیکردین باور شما میگفتیم ما:پارسا_

  شده صدم پنج و بیست و نوزده:شهرزاد_

 هان یبش کمتر من از صدم پنج هفتادو باید چرا بخون بیشتر گفتم بهت چقدر فرهاد: خنده با پارسا_

 بودم خونده خیلی دیگه کنم چیکار:خنده با فرهاد_

 ینپای همیشه چون گرفته رو نمره این پارسا این یهو چجوری که برام باباعباس عجیبه ولی:شهرزاد_

 بوده بشر این مال کالسم نمره ترین

 اخه بگم چی:باباعباس_
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 خانوم شهرزاد شما برای عجیب شدم حاال خوندم و کردم تالش ادم ی بچه مثل نشستم خب:پارسا_

 برام عجیبه ولی نمیدونم:شهرزاد_

 بخوریم چیزی یه بشین پیاده رسیدیم:پارسا_

 .یایدب تا ماشین تو میمونیم همینجا ما بخورید داخل برید شما پسر هستیم سیر که ما:باباعباس_

 پایین لومگ از یعنی نمیخورم منم بخوریم بریم نیای ندارم تر عزیز تو از که باباعباس تو جان به:پارسا_

 نمیره

 داخل باهاشون بریم جان شهرزاد شو بلند. باهات میام کنیمی اصرار که حاال باشه:باباعباس_

 باباعباس چشم:شهرزاد_

 میشن رستوران وارد همگی و

 من بدم سفارش میخورید چی خب:پارسا_

  دوغ با میخورم دوبل چیزبرگر من:باباعباس_

 مینی پیتزا یه منم:شهرزاد_

 میخورم داگ هات یه منم:فرهاد_

 فالفل باشه داشته فالفل اگه منم:پارسا_

 بگیر منم برای داشت:باباعباس_

 میگیرم چشم:پارسا_ 

 میده سفارش و میره صندوق به وپارسا

 میشه اماده دیگه دقیقه چند تا دادم سفارش:پارسا_

 کنیم؟ چیکار:فرهاد_
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  بدین وابج یکم تا بگیرم ازتون باباعباس جلوی من االن شفائی امتحان یه هستین بیکار اگه:شهرزاد_

 نمیاد میاد خودمم اسم خستگی زور از االن میخوندم داشتم صبح تا دیشب ام خسته انقدر که من:اپارس_

 دارمن امادگی که من.  رستوران تو کجا بعدش شفایئ چی اونم بدم امتحان بخوام اینکه به برسه چه

 ندچ بعد. نباش شاد ها مدت از بعد ها بچه بذار نیست ها اینکار جایی االن دخترم کن ول:باباعباس_

 بیرون اومدن وقت

 خندیدن به میکنه شروع شهرزاد که

 !خانوم؟ شهرزاد افتاده اتفاقی:پارسا_

 هروقت و بخنده بگو حال در باباعباس میبینم رو پارسا این وقت هر من اخه نیفتاده اتفاقی نه:شهرزاد_

  بیرون میگه کجاست دوستت میپرسم فرهاد این از هم

 یرونب رفتم من میگی همه به بیرون میرم من تا نمیخوره خیس تو دهن تو آلو سرپ اخه اخ اخ اخ:پارسا_

 دیگه خونه برسیم بذار فقط نره هرز زیار که کنم صفت رو فکت باید یکم

 رو غذاتون ببرید بیاید میکنه اشاره مرده شده اماده غذا که نزن حرف زیادی برو:فرهاد_

 .رفتم باشه:پارسا_

 اخه میکنه تحملش نهخو تو چطور:باباعباس_

 من دیگه کردم عادت هاش بازی خول به:فرهاد_

 واقعا نیست زشت میزنید حرف من مورد در داشتید:پارسا_

 میکنه حساب ادم هم رو خودش چه:فرهاد_

  وت داگ هات اینم.شما پیتزای اینم. باباعباس دوغ با شما دوبل چیزبرگر و من فالفل اینم:پارسا_

 شما؟ اییننمیخو چیزی نوشیدنی.

 .نمیخوام نه:شهرزاد_
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 کنیم شروع پس نمیخواد که فرهادم:پارسا_

 بگیر من برای نوشابه یه:باباعباس_

 ها داره ضرر شما برای ولی چشمام روی به:پارسا_

 برام بگیر فقط نیست مربوط تو به:باباعباس_

 میکنن خوردن غذا به شروع همه  و میگیره میره پارسا و

 میام من االن ماش بخورید:باباعباس_

 باباعباس میری کجا:پارسا_

 بیام بشورم رو دستم برم:باباعباس_

 باباعباس؟ بیام باهاتون: فرهاد_

 بخور رو غذات باباجان نه:باباعباس_

 میکند حرکت دستشویی سمت به عباس بابا و

 کرده اذیتش خورده زیاد غذا کنم فکر:پارسا_

 بخور رو غذات باش ساکت:فرهاد_

 شهبا:پارسا_

 شما؟ ندارین احتیاج چیزی خانوم شهرزاد:فرهاد_

 ندارم الزم چیزی ممنون نه:شهرزاد_

 بدین صرفم یکبار لیوان چندتا با  خانواده نوشابه یه لطفا اقا:میگه و میره فروشنده طرف به باباعباس_

 مصرف یکبار لیوان با شما نوشابه اینم اقا بفرمایید:فروشنده_
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 حساب رو ها غذا پول و فروشنده به میده  ر بانکش عابر کارت نبینن ها بچه که جوری باباعباس_

 میکنه

 اقا کردین انتخاب رو ما رستوران که ممنون خیلی:فروشنده_

 نوشابه اینم بیاین ها بچه:میگه و میکنه حرکت ها بچه سمت وبه.میکنم خواهش:باباعباس_

 میکنن تمام رو خودشون غذای بعد ی دقیقه چند و میکنن تشکر ها بچه_

 بدم سفارش نمیخورین ایی دیگه چیز:پارسا_

 بود منفی نظرشون همه که

  بریم کنم حساب برم من پس:پارسا_

  کنی حساب بری نمیخواد:باباعباس_

 .باباعباس چرا:پارسا_

 اینجاییم یکساعته بریم کن حرکت:باباعباس_

 میتونیدن  پیرید شما کنیم فرار بخوریم اغذ نمیشه شما با اخه. کنم حساب هارو غذا پول باید خب:پارسا_

 بودم رفته پیش ساعت نیم من که وگرنه کنید فرار سریع

 بریم کن حرکت شده حساب هم دوما. اوال خودتی پیر:باباعباس_

 بودین من مهمان همه کردین حساب شما چرا:پارسا_

 بریم کن حرکت نزن حرف: باباعباس_

 میکنن حرکت خروجی تسم به و میکنن تشکر باباعباس از همه

 االن بریم کجا خب:پارسا_

 بدی بستنی بود قرار:فرهاد_
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 ما اونجا بریم باشه باز شب ساعت این که میشناسی خوب جای:باباعباس_

  دوره یکم فقط. میشناسم اره:پارسا_

 نرو دور جای دیره اخه:باباعباس_

 گلم باباعباس بدم بهت محلی شیر با بستنی میخوام اخه:پارسا_

 االن؟ چطوره شما پولی وضعیت.دیگه کنیم تعریف و ببینیم دیگه:باباعباس_

 راحتم رو ماه یه ولی کمه میگیرم ماه به ماه دارم رو سودش بانکه پولم که من نیست بد:پارسا_

 چی؟ تو فرهاد:باباعباس_

 باباعباس دیگه من وقتم نیمه کار دنبال:فرهاد_

 نمیکنی رو اه دانشجو نامه پایان تایپ چرا:شهرزاد_

 بگیرم پول ازشون بعد من به بدن بهشون بگم من اخه زشته ولی خوبه:پارسا_

 به میکنم رو اینکار برات خودم بعدش میکشی زحمت براش داری هستش ات حق که اوال:شهرزاد_

 کنی تایپشون که تو به میدم من بعد من به بدن میگم ها دانشجو

 شما لطف از ممنونم خیلی:فرهاد_

 چطوره؟ تو وضعیت شهرزاد: باسباباع_

 بکنه گذاری سرمایه برام مطمعن ادم یه به دادم رو پولم خوبه شکر خدارو وضعیتم: شهرزاد_

 دیگه؟ هستش مطمعن:باباعباس_

 دارم اطمینان بهش اره:شهرزاد_

 ها شدیم خارج شهر از پارسا میرسیم کی پس.شکر خدارو پس:باباعباس_

 بودم گفته بهتون که بستنی اون اینم بفرمایید یمرسید باباجانم رسیدیم:پارسا_
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 رسیدیم که شکر خدارو: باباعباس_

 میشینن میز یک دور هم با همه و

 براتون؟ بدم سفارش دارین دوست طعمی چه:پارسا_

 نداره؟ شکالتی و وانیلی فقط مگه:شهرزاد_

 داره بخوای اییی میوه هر اینجا نه:پارسا_

 اینجا؟ عموالم میخورین چی شما و:شهرزاد_

 خوبه هم طالبی عالیه که موزش.میخوریم موز اینجا معموال که فرهاد و من:پارسا_

 میخورم طالبی و موز من:باباعباس_

 میخوام طالبی و موز منم:شهرزاد_

 برمیگردن خونه به و میخورن رو بستنیشون ها بچه و

***** 

 به دممیکوبی رو سرم داشت ادامه دیگه ساعت نیم اگه یعنی شد تموم هم کالس این خداروشکر:پارسا_

 دیوار

  خوبی این به استاد. پسر اخه چرا:فرهاد_

 جوری. نیست ای دیگه استاد چون من برمیدارم کالس باهاش زور به نمیاد خوشم این از من بابا:پارسا_

 میگیره خوابم من که میزنه حرف

 کس هیچ که بگه تند میخوای حتما. دیگه بفهمی خوب تا بهت میده توضیح اروم اروم خب:فرهاد_

 نفهمه هیچی

 ایپت ماشین مثل میگن که هرچی فقط نمیدم گوش استادی هیچ کالس تو من شکر رو خدا:پارسا_

 مینویسم
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 . دیگه احمقی:فرهاد_

 گها میدم امتحان میخونم رو کتاب کل خودم ترم اخر خونه میشینم دیگه ام مدلی این من خب:پارسا_

 میندازن رو من نیام که حیف ولی. نمیومدم صالا هم نبودم مجبور

 میای میترسی که شکر خدارو:فرهاد_

  میاد جیغ صدای یهو که

 فرهاد؟ تو شنیدی جیغ صدای:پارسا_

 تو شدی زده خواب بابا برو:فرهاد_

 برام میاد جیغ صدای نه:پارسا_

 میشنوی یغج صدای تو فقط بعد نمیشنون رو صدایی ادم همه این بده شفات خدا:فرهاد_

  تیزه گوشم که کردم ثابت بهت بار چند کردی شک من بگوش باز تو:پارسا_

 بریم بیا قبول باشه:فرهاد_

 میزنه جیغ داره کی ببینم برم من برو تو:پارسا_

 ؟ چه تو به اخه:فرهاد_

 برو تو رفتم من حاال:پارسا_

 میریم باهم بعد میام باهات:فرهاد_

 میکنن کتحر جیغ صدای طرف به ها بچه و

  باشه راهرو ته ازمایشگاه از صدا کنم فکر: پارسا_

 مطمعنی؟:فرهاد_
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 چه ببینیم ریمب کن حرکت بدو باشه خبری آزمایشگاه باید نیست کالسی دیگه که اینجا دیگه اره:پارسا_

 خبره

 کن حرکت باشه:فرهاد_

 میکنن باز رو ازمایشگاه درب و میکنن حرکت در سمت به ها بچه و

  خانوم شده چی:پارسا_

 شده قایم میز اون زیر رفت فرارکرد کرد فرار: جیغ با خانوم اون _

 میگم بهت بیرون بیا میز زیر میری میکنی اذیت رو مردم دختر ببینم بیرون بیا:پارسا_

 پیدا لندب میله یک که میگشت محافظت برای سنگین ای وسیله دنبال به فرهاد پارسا صحبت حین در

 کند می

 شده قایم زیر اون رفته بگیرینش:باجیغ ومخان اون

 میکنن نگاه خوبی به را میز زیر و میکنن حرکت میز اون سمت به وبچه

 نیست چیزی که اینجا خانوم:پارسا_

 زیر اون رفت دیدم خودم: خانوم اون_

 نمیبینیم چیزی که ما ولی:فرهاد_

 ترسیده شما جیغ ایصد از کنم فکر دیوار به چسبیده موش یه فقط اینجا اره:پارسا_

 بیرون میاره میگیره دستش با رو موش وپارسا

 میترسم اونور ببرش: خانوم اون_

 میزدید؟ جیغ هی بودید ترسیده موش این از شما:پارسا_

 داشتید؟ انتظار چی پس دیگه اره:خانوم اون_
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 کرده اذیت رو شما کسی کردم فکر من هیچی: پارسا_

 میدهند قرار تهبس در ظرف یک تو رو موش ها وبچه

  موشتون اینم خانوم بفرمایید:پارسا_

 کن دور من از رو موش اون: میگه و میزنه جیغ دختره که_

 بکن یکاریش ببر رو موش این بیا فرهاد باشه:پارسا_

 من به بده باشه:فرهاد_

 ریددا زمال چیزی اگه.نیست اینجا دیگه اون بترسین نیست الزم دیگه. هستش پارسا اسم من:پارسا_

 کنم تهیه براتون تا بگید

 بیام...  اقای جای  قراره هستم دانشگاه این جدید استاد منم:خانوم اون_

 بیاین رو هاشون کالس دیگه شما اقا اون جای قراره یعنی... اقای:پارسا_

 هستش قوامی هم من فامیلی. بیان نمیتونن دیگه اومده پیش براشون مشکلی...  اقای بله: خانوم اون_

  میاین... اقای جای دارین شما که شدم خوشحال خیلی قوامی خانوم خوشبختم خیلی:ارساپ_

 یخیل صورت هر در. اتفاق این که بردارم وسیله یکم بودم اومده هم االن.میکنم خواهش:قوامی خانوم_

 کمکم اومدید که لطفتون از ممنونم

  شما نه هدانشگا این به اومدید که کنیم تشکر شما از باید ما:پارسا_

 کرد حرکت خود مسیر سوی به یک هر و امدند بیرون ازمایشگاه از ها آن دو هر اشنایی از بعد و

 اومد حال جیگرم پارسا اخیش:پارسا_

 کردی؟ حال بود ترسیده زنه.چرا:فرهاد_

 اخه باشم اینطوری میاد من به اخه: پارسا_
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 نه کم:فرهاد_

 دیگه معرفیتم بی نقدرای ما یعنی دیگه دردنکنه شما دست:پارسا_

 خوشحالی چرا ببینم بگو کن ول رو ها این حاال:فرهاد_ 

 هستش قوامی خانوم فامیلیش ازمایشگاه تو دادیم االن که خانومی این:پارسا_

 اخه داره کردن شادی دیگه این سالمتی به خب:فرهاد_

 خانوم این بیاد...  اقای جای به قراره جانم نه:پارسا_

 دیگه نزنی چرت رو این کالس کن سعی پس:فرهاد_

 که نداره کاری کسی برای دادن گوش که وگرنه ندارم... اقای ی حوصله من:پارسا_

 کنیم تعریف و ببینیم:فرهاد_

 میبینیم:پارسا_

 نه یا هست ات حواس ها نزدیکه ترم امتحانات:فرهاد_

 هستش وقت حاال:پارسا_

 کنم چیکار تو دست از نمیدونم که من:فرهاد_

 من بگیرم تقلب ازت که بخون درس بشین خب:ارساپ_

 تو دست از امان:فرهاد_

 ها نزدیکه هم محرم:پارسا_

 میشه چی ما قسمت ببینیم حاال نزدیکه اره:فرهاد_

 ها بچه با مسافرت یه بریم داریم ماشین که االن میگم من:پارسا_

 کنم هماهنگ خونه بریم:فرهاد_
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***** 

 بریم طرف یه ها بچه با کن نگهماه حاال خونه اینم:پارسا_

 بعد بگیری رو ماشین اجازه باید اول. بیرون بری باهاش میخوای که نیست تو برای ماشین اخه:فرهاد_

 پسر بیرون باهاش بریم

 ماشینه؟ گرفتن اجازه با مشکلت تو االن:پارسا_

 ها بچه با مسافرت برای نکنم هماهنگ اگه نامردم من بگیر رو اجازش تو اره:فرهاد_

 شد؟ راحت خیالت میگیرم اجازه میزنم زنگ باشه:پارسا_

 شد راحت اره:فرهاد_

 ازش ور ماشین با مسافرت رفتن اجازه ترانه با صحبت دقیقه چند از بعد و میزنه زنگ ترانه به وپارسا

 میگیره

 حله ماشین اینم خب:پارسا_

 بهت گفت چی:فرهاد_

 میگی داری بهم که نداره گفتن هب احتیاجی برو بری میخوای هرجا گفت:پارسا_

 یلیخ دیگه نفر یه به بده رو ماشینش یکی میشه چجوری ندارم بهش خوبی احساس نمیدونم:فرهاد_

 بکنم رو کار این نمیتونم که من برو میخوای هم هرجایی بکن استفاده بگه ریلکس

 چه من به خسیسی تو خب:پارسا_

 یه اشباه که کسی به میدی باشی داشته گرونی ینا به ماشین پارسا توی خسیس من اصال:فرهاد_

 بزنه؟ دور خودش برای که مدت

  ندم چرا اره.که من:پارسا_

 نیست راضی دلت کامل یعنی کردی مکس یکم اولش ولی:فرهاد_
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 بریم رو مسافرت ها بچه با کن هماهنگ بزن زنگ داری چیکار من دل به تو:پارسا_

 چی؟ نمیان گفتن اگه:فرهاد_

 رو ها شما میاره میکنه خرکشتون خونتون تو میاد پارسا نیاین دارین جرعت بگو:پارسا_

 بگم؟ همینطوری:فرهاد_

 بگو همینطوری اره:پارسا_

 میریم؟ داریم کجا بگم خب:فرهاد_

 گیالن میریم بگو:پارسا_

 باشه:فرهاد_

 باشه جریان در که بگم باباعباس به برم من ها بچه به میزنی زنگ تو تا:پارسا_

 بگو برو باشه:فرهاد_

 خونه دهبرمیگر پارسا دقیقه چند از بعد و میزنه زنگ ها بچه به وفرهاد میگه رو ماجرا باباعباس به وپارسا

 فرهاد پیش

 زدی؟ زنگ همه به شد چی:پارسا_

 بزنم زنگ گندم به که مونده فقط زدم زنگ مهران و نفیسه.نرگس.حامد.شهاب به اره:فرهاد_

 کنیم تحملش باید که داریم هم ناخونده مهمون یه هک حاال بزن:پارسا_

 نگز گالب گل خانوم گندم سالم الو.کیه دیگه ناخونده مهمون.ناخونده مهمون: دست به تلفن فرهاد_

 دیگه نیار نه.نداره کس هیچ هم گفتن نه حق مسافرت میریم داریم که بگم بهت زدم

 نیای باشم هگفت ها چسبونی پامی خونه دم وقت اول بحص فردا گندم الو ببینم من به بده رو تلفن:پارسا_

 ویکم.اشمب گفتم نه یا کردی جمع وسایل که نمیکنم هم نگاه میبرمت میکنم سوارت دنبالت میام خودم

 میبینمت صبح خوب دختر اهان میده ادامه و میکنه مکث
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 کرد؟ قبول:فرهاد_

 من میکنم رو همینکار هستم خری کله چه میدونه کنه قبول باید:پارسا_

 باهامون میاد داره که کیه ناخونده مهمون این ببینم بگو حاال:فرهاد_

 شما گرامی استاد:پارسا_

 ؟ مسافرت بریم بیام شما با میخوام که گفت پرو پرو خودش یعنی:فرهاد_

 فحر این و نیستیم روز چند یه ما بگم بهش که باباعباس پیش رفتم من. بگم بهت اول از واستا:پارسا_

 که شل خیلی و نه میگفت الکی هی شهرزاد ببرید خودتون با هم شهرزاد این گفت باباعباس که ها

 باباعباس شما خاطر به میرم من باشه گفت بهش باباعباس دوباره

 بیاد اونم که نگفتی باباعباس خود به چرا. شده دیگه که حاال:فرهاد_

 اصرار قدرچ هر هستش هاش گل و باغچه این به ونشج که میدونی ولی گفتم باباعباس به اتفاقا:پارسا_

 که دمنز حرف زیادی من دیگه که نکن اصرار گفت که... و میخوان اب ها گل این گفت نه که نه گفتن

 میزنه رو من االن گفتم

 نمیشه ناخونده مهمون رو شهرزاد میشناسیمش باز. نیست غریبه حداقل:فرهاد_

  نمیاد خوشم هدختر این از من حال هر به:پارسا_

  بزاریم زمین رو عباس بابا حرف نمیتونم حال هر به:فرهاد_

 میدونم:پارسا_

 هستش نفره هفت ماشین اوردیم شانس:فرهاد_

 دارن ماشین نفیسه و مهران تازه اره:پارسا_

 بسته ماشین تا دو بیاره ماشین نذار رو نفیسه:فرهاد_

 هستش کافی ماشین تا دو دارم قبول رو حرفت بار اولین برای:پارسا_
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  سفر برای بخریم وسایل شیم بیدار زود باید که بخوابیم زود حاال بیا:فرهاد_

 کردی؟ جمع رو شخصیت وسایل مگه:پارسا_

 بخواب بکن چک یه کردم جمع هم تو برای میدی لفتش تو میدونستم چون. کردم جمع اره:فرهاد_

 ها شدی زرنگ بابا افرین:پارسا_

 بخیر شب:فرهاد_

 من گل خوش شب:پارسا_

 داریم کار بخواب بگیر مرض:فرهاد_

 من گل باشه:پارسا_

***** 

 یمکن حرکت که دیگه های شهرستان از میرسن ها بچه دیگه االن شده صبح شو بیدار پارسا:فرهاد_

 کنیم حرکت نیست قرار ظهر تا ،ما من بخوابم بذار حاال:میده جواب خوابالود پارسا_

 کنیم حرکت نیست رقرا چی یعنی:فرهاد_

 من بخوام یکم بذار هم حاال. کنیم خرید بریم ،باید بخوابم یکم گذاشتی اگه عههه:پارسا_

 بگم بهت االن از میکنم بیدارت زود:فرهاد_ 

 بخوابم بزار برو گمشو فقط دقیقه پنج بگو تو:پارسا_

 میکنم بیدارت میام دیگه دقیقه پنج باشه:فرهاد_

 بیرون وبر داری مرض مگه:پارسا_

 میشنوه را زنگ صدای زمان همین در که میره افتاده عقب ها کار سراغ به فرهاد و

 تو ؟بیا کیه:فرهاد_
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  میکنه حرکت خونه  در طرف به وفرهاد

 سالم:گندم_

 تو بیا گل خانوم سالم:فرهاد_

 حالت.نهمیک کیف ادم خدا به خونه میگن این به اخیش:میگه و میشه باغ وارد دست به چمدون گندم و

 فرهاد؟ چطور

 چطوری؟ ،تو خوبم که من:فرهاد_

 کجاست؟ ات دیونه ی نابغه دوست این. خوبم منم: گندم_

 خوابیده گرفته:فرهاد_

 ومدما کشور سر اون از شبونه من. خوابیده گرفته خودش بعد اینجا بیا زود صبح میگه من به:گندم_

 خوابیده؟ کجا ببینم بگو میرسم رو حسابش االن ،واستا اینجا

 راست دست دومی اتاق کن بیدارش برو بشم فدات من الهی اخ:فرهاد_

 میکنه حرکت بود گفته فرهاد که اتاقی سمت به و میذاره پذیرای کنار در رو چمدونش گندم و

 برمیگرده فرهاد طرف به و وایمیسته  گندم اتاق سمت به حرکت وسط

 فرهاد؟ خونه تو داری یخ یخ اب:گندم_

 میخوای؟ چرا یخ اب:فرهاد_

 دیونه و مزاحم ادم یه کردن بیدار برای:گندم_

 بیارم برات برم واستا:خنده با فرهاد_

 میاد گندم پیش قابلمه، یک با دقیقه چند از بعد و میره اشپزخونه طرف به فرهاد و

 بسته؟:فرهاد_
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 بسته همینقدر اره: گندم_

 زهمیری پارسا صورت روی بر را یخ اب گندم ای لحظه در که.میکنند حرکت اتاق سمت به ها آن دو هر و

 میکنن خندیدن به شروع نفر دو آن و میشه بیدار پارسا ناگهانی حرکت در و

 کردین رو اینکار چرا شد چی گفتم وای:پارسا_

 ها آن دنبال به پارسا که میشه همراه نفر دو آن کردن فرار با پارسا شدن بلند که میشه بلند پارسا و

 بگیره ها ازآن را انتقامش تا همیکن حرکت

 به یکنمم حالیتون. میریزین اب من روی که رسیده جایی به کارتون حاال.نرسه بهتون دستم اگه:پارسا_

 پارسا میگن من

  میکنه حرکت بیرون به خانه در از و نفر یک تو نفریم دو ما.بکنی نمیتونی کاری هیچ:گندم_

 خونه برگردین دارین جرعت اگه:پارسا_

 میکنه حرکت دستشویی طرف به میکنه قفل را درش و میبنده را خانه در همزمان و

 بشه اماده بگیم بهش تا خانوم شهرزاد خونه بریم بیا:فرهاد_

 هادفر و پارسا خانه طرف به دست به فالسک باباعباس شهرزاد خانه طرف به ها بچه رفتن با همزمان و

 میکنه زدن در به شروع و.میکند حرکت

 . میکنم حالیتون االن برگشتین دیدین: ساپار_

 میپاشه را اب و میبنده را چشمش در شدن باز با همزمان و.میاد در سمت به اب ظرف یک با همراه و

 باباعباس روی

  کردی حمومم که ممنون:باباعباس_

 باباعباس کردم غلط من.هستش فرهاد و گندم کردم فکر خدا رو تو ببخشید باباعباس عهه:پارسا_

 زن که بدم بهت تربیتی یه برگرد مسافرتت از تو فقط تو کردن تربیت به کنم شروع باید یکم:باباعباس_

 برم باید من بگیر رو فالسک این حاال بیا. باشه داشته ارامش یکم آیندت
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 .اوردین رو فالسک که لطفتون از ممنون. باباعباس خدا رو تو ببخشید:پارسا_

 خداحافظ برم االن همین باید حاال حموم برم نمیخواستم روز یه چهب نزن حرف زیاد: باباعباس_

 میکنه حرکت اش خونه طرف به باباعباس و

  نامردها کردم خیس من رو مرد پیر این. کنه چیکارتون رو شما بگم خدا ای:پارسا_

 میاد در صدا به خانه در زنگ صدای لحظه همین در و

  کیه؟بیاتو:پارسا_ 

 میره ها اون استقبال به پارسا و.میشند باغ خانه وارد نرگس و حامد همراه به رانمه لحظه همین در و

 ارمد ادب عرض و سالم گالب گل  حامد واقا.خاتون نرگس.گلم مهران اومده کی ببین به به به:پارسا_

 از گندم و فرهاد که میکنن کردن سالم به شروع باهم مهندس وهمه های خانوم و اقایون خدمتون

 میکنن پرسی احوال همه با و میرند ورودی در طرف به شهرزاد ی انهخ طرف

 شهر یه اومدیم مسافرت هم االن همین ما البته.پسر اخه بود رفتن مسافرت موقع چه اخه االن:مهران_

 دیگه

 که نه بگم دلم به نمیتونم یهو خواست دلم خب:پارسا_

  برم کوچیکت دل اون قربون من اخ: نرگس_

 ممنون:پارسا_

 نشه خراب یهو که هستش میزان ماشینت مهران:فرهاد_

 نه یا میزانه نفیسه ماشین ببین میزانه من ماشین: مهران_

 مبیاری که نیست الزم دیگه نفیسه ماشین بعدش. هستن راه تو فعال شهاب با نفیسه:فرهاد_

 دیگه بشن جا راحت همه تا بریم ماشینی دوتا باید نیست الزم چجوری: مهران_

 من میارم دارم رو اون دستمه دوستام از یکی ماشین: رساپا_
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 حله گرفتم اهان: مهران_

 میاد در صدا به زنگ صدای دوباره که

 بشم فداشون من عزیزم ای.  اومدن هم من چل و خول دوتا این بفرمایید:پارسا_

 خوردن به عشرو باهم همه همه و با میکنند پرسی حوال و میان باغ داخل به ها مهمان دوباره که

 میکنن صبحانه

 سفره سر بیارم ندارید الزم ایی دیگه چیز:پارسا_

 اومده کم بیار کن سرخ مرغ تخم برو میگی داری شده باز دهنت تا:فرهاد_

 کنم سرخ چندتا حاال.گفتم چیزی یه من شده خوب:پارسا_

 راشب تا تا سه رو انمهر.بخوره یکی بیش نکنم فکر که هم گندم.میخورم من که مرغ تخم دوتا:فرهاد_

 از بیش منکن فکر هم تو تا سه هم یکیحامد نرگس براش بزن تا سه هم شهاب.بزن یکی هم نفیسه.بزن

 بخوری یکی

 پنج مخود برای من شد اینطوری که اصال یکی من بعد ام تر گرسنه شما از که من یکی من چرا:پارسا_

  یمبخور کنم سرخ مرغ تخم شونه یه رفتم من پس.میزنم تا

 .میشه وارد خونه آشپز وارد خنده با و

 مونسفر برای کنیم خرید بازار بریم باید سریع که دیونه این نیومده تا دیگه بخورین دهه:فرهاد_

 برات نیومدم تا کن صحبت درست من مهم شخصیت با لطفا ها میگه چی میشنوم دارم:پارسا_

 میشه سالن وارد مرغ تخم بزرگ تابه ماهی یه با آشپزخونه از و

 سرخ باز اومد کم بخورین.کردم نیمرو مرغ تخم تا پونزده اوردم چی براتون آشپزخونه تو رفتم بیا:پارسا_

 کنم

 تو ومدیما مگه کنی سرخ چندتا میگه خودش واسی فرهاد این ما که نیستیم غول بابا بشین بیا:مهران_

 بخور رو غذات بشین بابا بشین غذا همه این بخوریم رو



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

58 @romankhone 

 ها نداره رو قابلت میخوری اگه:اپارس_

 بکنیم هم خرید بریم باید بخور رو غذات بشین اره:نفیسه_

 ؟ یعنی خرید بیام باید منم:پارسا_

 بیای؟ نمیخوای یعنی:گندم_

  بخوابم نذاشتین که صبح. بخوابم میخوام اخه:پارسا_

 پارسا خرسی مگه:نرگس_

 خندید به میکنه شروع فرهاد که_

 فرهاد؟ دیمیخن چرا:حامد_

 خرس میگم بهش همیشه من اخه:فرهاد_

 خرید گمشین برین بخورین سریع نکنین دخالت من های کار تو:پارسا_

 میبینی حاال  خرید میبرم خودم با رو تو که منم اگه:نفیسه_

 دید خواهیم:پارسا_

 میکنن خوردن غذا به شروع همه و

***** 

 اخه بازار  میومدم باهاتون باید چرا من دیگه اخه:پارسا_

 سرت تو نزدم تا کن حرکت نزن حرف:نفیسه_

 بخوریم راه تو که بگیرم داغ سگ یکم میرم من پس باشه:پارسا_

 چیه؟ داغ سگ بگیری چیی:نفیسه_

 داشتی دوست هم خیلی.خوردی تو دادم کردم درست خودم چندبار دیگه داغ سگ:پارسا_
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 خورده دادی داغ سگ بهش کنهمی فکر واقعا االن پارسا دیگه کن بس بابا:فرهاد_

 که باشما بازار نمیام گفتم اول از که من. داره ربطی چه من به اصال:پارسا_

  بریم بگیرید سریع رو ها وسایل همه نباشه حرف:نفیسه_

 اخه خرید اومدیم تا سه ما چرا خب:پارسا_

 میچینن ها ماشین تو رو هاشون وسایل دارن ها بچه چون:فرهاد_

 بیام بگیرم داغ سگ یکم مغازه این تو مبر من:پارسا_

 بدید بهم داغ سگ کیلو دو یه لطفا اقا:میگه و فروشنده پیش میره و میشه مارکت سوپر وارد پارسا و

 ره هست بزرگ مغازه یه چپ دست تر باال خیابون دوتا میری داداش اومدی اشتباه رو مغازه:فروشنده_

  بخری میتونی دارن اونجا بخوای سگ نوع

 دیدم رو داغ سگ مغازتون یخچال تو االن من اخه:پارسا_

 نشو مزاحم الکی هم حاال نمیارم مغازم تو چیزها اینجور من خودم جون به:فروشنده_

 ها میرم برمیدارم همینطوری کیلو دو دادم نشونش بهت اگه:پارسا_

 ببری میدم بهت کیلو پنج هیچ که کیلو دو من بده نشونش بهم تو: فروشنده_

 قول؟:ارساپ_

 بده نشونش بهم بیار برو یخچال اونم قول:فروشنده_

 فروشنده پیش آورد بود مغازه یخچال تو داگ هات هرچی و میره ویترینی یخچال طرف به پارسا و

 داداش شد دیرم برم میخوام بکش حال داغ سگ اینم بفرما:پارسا_

 داگه؟ هات یا داغه سگ این:فروشنده_

 داغ سگ میشه پس سگ که هم داگ و داغ میشه که هات. اگد هات میگی خودت:پارسا_
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  تو میگی داری رو معنیش که میدونستم چه من تو زبون از وای:فروشنده_

 رفتن دوستام برم باید من بکش کیلو دو یه کن ول رو ها این حاال:پارسا_

  تو داغ سگ کیلو پنج اینم بیا: فروشنده_

 برم واممیخ بده رو کیلو دو  همون نه: پارسا_

  برو بگیر رو کیلوت بیاپنج میشه چی قولمون پس:فروشنده_

 برم بکش برکت بده خدا بگو بگیر رو پولت بکن رو کارت ای فروشنده تو:پارسا_

  دوکیلوت از اینم بفرما:فروشنده_

 کنم؟ تقدیمت چقدر:پارسا_

 سالمت به برو نمیخواد پول:فروشنده_

 میره برمیداره رو خریدش و  میز رو یزارهم میاره در جیبش از رو پول پارسا که

 زیاده دادی که پولی:فروشنده_

 درسته:پارسا_

 برکت بده خدا: فروشنده_

 اخه میگردم دنبالتون دارم هستش ربع یک االن.شدین غیب یهو رفتین کجا شما:پارسا_

 دیگه های وسایل یکم با خریدم مرغ یکم هیچی:فرهاد_

 پارسا گرفتی چی تو:نفیسه_

  بگیرم میرم دارم داغ سگ که گفتم بهت:ساپار_

 سرت وت بزنم انقدر میخواد دلم میکنه دیونه رو ادم که حرفات این با ببرن رو تو شور مرده ای:نفیسه_

 بشه داغونه که
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 بدم نشون بهت بذار گرفتم داغ سگ تو جون به:پارسا_

 خوریب خام خام رو سگ گوشت اون میدم وگرنه نیار بیرونش:میگه و میزنه اروم جیغ یه نفیسه که_

 کنم فهمت شیر یا فهمیدی

 این از میک بیاری گیر میتونی ببین چاقو یه جان فرهاد.خوشمزست نیست بد هم خامش خام اخه:پارسا_

 کنه کیف بخوره نفیسه این بدم

 ایی دیونه که واقعا:نفیسه_ 

 نخوردی؟ رو این االن تا میگی تو یعنی:پارسا_

 بخورم رو هرچیزی نیستم دیونه تو مثل من نخوردم که  معلومه: نفیسه_

  میاره بیرون رو ها داگ هات از یکی پالستیک داخل از پارسا و

 داگه هات که این:نفیسه_

 دیگه گفتم رو همین منم خب:پارسا_ 

 داغ سگ گفتی تو ولی:نفیسه_

 کن رکتح بیا. داره بلند فلسفه یه خودش واسی که گفته بهت رو معنیش کن ول رو این نفیسه:فرهاد_

 بزنه حرف برامون صبح تا میخواد این وگرنه بریم

 شد؟ تموم خرید:پارسا_

 نظرت به نیست معلوم:فرهاد_

 دقیقا نیم و یازده ساعت شد که بریم کن حرکت پس معلومه چرا: پارسا_

 بزنم چینهم گینهسن چقدر میدونی که کیفم با پشت از من بکنی رانندگی سرعت با تو پارسافقط:نفیسه_

 خوادتونمی اصال.فرستاده سکته مرز تا رو من میومدیم داشتیم.باشم گفتم کما تو بری که سرت تو

 فرمون پشت بشین خودم بده رو سویچ بکنی رانندگی



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

62 @romankhone 

 االن یش سوار تو بدم. هستش شلوغی این به  هام خیابون توکه به بدم رو ماشین این من عمرا:پارسا_

 دختر گها بشین عقب همون برو بدم تاوان باید که پول کلی و ماشین صاحب و میمونم من جا یه میزنی

 میدم تاپ تی یه بهت باشی خوبی

 بیشعور پسری کن خر رو ات عمه برو:نفیسه_

 رگی تو به میرسه کی هر که بشم فدات من عمه الهی کردید شوخی من جون عمه با باز شما:پارسا_

 عمه بشم مظلومیتت فدای.میده

  شد ظهر کن حرکت ده:فرهاد_

  بریم کنم حرکت بشین باشه باشه:پارسا_

 میکنن حرکت خونه طرف به ها بچه و

***** 

 هم شهاب و نرگس و حامد و مهران. من ماشین تو نفیسه و گندم و خانوم شهرزاد فرهادو و من:پارسا_

 مهران ماشین تو

 خیالت میگذره خوش تو از بیشتر بهمون میایم باهمم اومدیم باهم تقریبا ما دارم قبول من:مهران_

 .راحت

 میره تند خیلی نمیشینم پارسا ماشین تو من بابا:نفیسه_

 . بشین مهران ماشین تو برو پس:پارسا_

 بدترین یکی زا یکی ها رفیق هستش تو از تر بد این میشینم تو ماشین تو کردم غلط من نه نه: نفیسه_

 یخوب این به مهران بخواد هم دلت خیلی:نرگس_

 اشینم با من اصال. هستش افتضاحش رانندگی اون منظورم. ندارم کاری ایکبیریش خود به:نفیسه_

 میام خودم

 بخواد هم دلت تازه خوبی این به قیافم: مهران_
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 جمعمون از بره قراره که بفرستید نفیسه این واسی فاتحه یه ها بچه:پارسا_ 

 خوندن فاتحه بلند بلند به نهمیک شروع پارسا که خندیدن به میکنن شروع ها بچه

 . میکنم ادمت میخونی فاتحه من برای:نفیسه_

 بود خودم برای که نبود تو برای کردم غلط بابا نه:پارسا_

 کنیم حرکت کنم گرم رو ماشینم برم من شد االن اهان:نفیسه_

 دستش؟ از اوردی کم چیشد:فرهاد_

 نک نگاه هم حاال. میزنی رو حرف این مینه خاطر به نچشیدی رو سنگینش کیف مزه تابحال:پارسا_

 کنم چیکار من

 زدنی همب چشم یک به میرسه اون به پشت از پارسا که میکنه حرکت خودش ماشین طرف به نفیسه و

 مینشونه اشینم عقب صندلی در را نفیسه و میبره ماشینش طرف به کشان کشان و میکنه بلند رو نفیسه

 کندمی قفل را ماشین در دزدگیر با و

 زمین روی ی فرشته نازنین خوب دختر کنیم حرکت تا بشین حاال:پارسا_

 بودن شده منفجر خنده از به میکردن تماشا را صحنه اطراف در که هایی بچه لحظه اون در که

 . کنیم حرکت بشید سوار ها بچه: مهران_ 

 کجاست؟ باباعباس:فرهاد_

 شهرستان از اومدن تازه انگار.شدور های فامیل ی خونه رفت کرد خداحافظی:شهرزاد_

 خانوم شهرزاد بشینین بفرمایید. کنیم حرکت پس باشه:فرهاد_

 میکنند حرکت جاده سمت به و میشن ماشین سوار همه که

 .بری جایی نمیتونی دیدی حاال:پارسا_

 تو کردی فکر چی میرم شیشه از االن همین بخوام من اگه:نفیسه_
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 میری چجوری ببینم برو:پارسا_

 کنه باز رو در میخواد و میزنه دست ماشین در ی دستگیره به نفیسه هک

 من کودک خرده کودک قفل چی دیگه. کشیدی زحمت:پارسا _

 شدی متوجه نشنوی هیچی دیگه که میزننم جیغ انقدر بدی ادامه دیگه یکم:نفیسه_

 باشه رانندگیم به حواسم من بذار تو بشین فقط شدم متوجه اره:پارسا_

 میکنن خندیدن به شروع ها بچه که

 افتاده؟ اتفاق داری خنده چیز:شهرزاد_

 هستن دیونه ها این ندیدم چیزی که من نه:پارسا_

 دنیا این تو نمیشناسم ایی دیونه تو جز به که من:شهرزاد_

 شارف همه که طوری میزنه دور بد خیلی پیچ یک سر پارسا که میکنن خندیدن به شروع باز همه که

 فیسهن سمت میارن

 باش اروم بدنم اخ:نفیسه_

 ها میکشی رو ما میزنی پسر رو جاده بزن دور اروم:فرهاد_

 میشه متوجه رو ها این دیونه ادم یه بگید من به.  اخه دارید انتظاری چه دیونه یه از شما اخه:شهرزاد_

 ایا؟

 هستیم ها خیلی دل عزیز که نمیدونن دیونه میگن من به همه.که نبودم اینجا داشتم شانس من:پارسا_

 ما

 جون؟ شهرزاد دیونه بگی اینجوری ما داداشی به میاد دلت اخه:گندم_

 مثل یننبش اینجا هم تاصبح ها این گرنه و میکنی دفاع من از فقط تو که شه فدات داداشت الهی:پارسا_

 میکنن نگاه فقط خشک چوب
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 دیونه بگم بهش میاد دلم اره:شهرزاد_

 ام موافق کامال باهات من ونج شهرزاد قدش بزن:نفیسه_

 کنیم عوض رو جامون بیاد بگم مهران به واستا هستن همراهم هام دشمن فقط که من:پارسا_

 بخوریم چیزی یه راه تو واستا خوب جایی یه که برو رو مسیرت نکن بازی مسخره:فرهاد_

 جون هاپو چشمم روی به اینم:پارسا_

 میده ادامه خود راه به پارسا و

***** 

 باشه.باشه. بخوریم نهار وایستا تونل اون از بعد بزرگه رستوران اون جلوی مهران الو:رهادف_

  میگه چی:پارسا_

 هستش خوب رستوران یه دوم تونل نه اول تونل میگه:فرهاد_

 بلده رو ها اینجا خب:پارسا_

 ونچ برو شهست چاق که اونی با بری شهر های رستوران بهترین میخوای اگه میگن قدیم از: گندم_

 کرده امتحان رو جا همه اون

 چاق بگو خودش به داری جرات:پارسا_

 جرات؟ و من:گندم_

 دیگه؟ داری جرات خیلی یعنی:پارسا_

 نه یا میکنی تموم. نههههههههه:گندم_

 هستش کوچیکه رستوران همین کنم فکر کنار برو کنار زد مهران:فرهاد_

 شکلش این با باشه رستوران اصال نکنم رفک و کوچیک خیلی کجاست اینجا اخه: نفیسه_
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 خبره چه ببینیم بریم بشین پیدا.نکن قضاوت زود:فرهاد_

 میکنن حرکت مهران ماشین طرف به و میشن پیدا ماشین از همه و

 هستش؟ مطمعن مهران؟غذاش کجاست اینجا:پارسا_

 بخورم غذا جوجه غالم پیش میرم که من برو داری شک:مهران_

 خوبه؟ شغذا یعنی:نفیسه_

 برین نمیخوایین: مهران_

 میکنه قهر هم زود چه حاال:نرگس_

 نمیدونم رو شما بخورم غذا تو میرم دارم که من: شهاب_

 خورد رو کوجیکه بزرگه روده اخه رفتم منم:حامد_

 میشن رستوران وارد میلی بی با ها بچه حال همین در و

  بده پرس تا ۵۲ همیشگی از.آغالم سالم:مهران_

 میگیری تر زیاد داری چرا:اپارس_

 پسر نباش نگران میخورم من نخوردین:مهران_

 یبلس اکبر ی خونه قهوه شبیه جا این کنیم فرار جا این از بیاین نشده دیر تا میگم ها بچه: پارسا_

 میدم غذا بهتون خودم من اصال بیاین.رستوران تا هستش

 مانز اون شده اینطوری االن هستش قدیمی خیلی اینجا نکن نگاه رو اینجا دیوار در جون پسر:آغالم_ 

 باش مطمعن غذا کیفیت از میکردیم کار داشتیم بودم بابام پیش اینجا من نبود اینجا کسی

 من جون نگیر دل به میکنه شوخی شوخه ما رفیق این آغالم:مهران_

 امادست غذاتون نشدم ناراحت نه:آغالم_
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 میکنه خواهی معذرت ازش آغالم پیش میره و مینداز پایین رو سرش پارسا

 عالیه غذات آغالم گرم دمت واقعا:بلند صدای با پارسا_

 براتون بیارم بگین هست کسری و کم. جان نوش:آغالم_

 خوبه غذاش که رسیدین نتیجه این به حاال: مهران_

 رفط این اممی دارم که چیزی اون با رو خودم نیام اینجا بشم رد طرف این از بخوام دیگه که من:پارسا_

 میزنم آتیشش

 کنن شکموت سر تو خاک:نفیسه_

 چیزی؟ یه ها بچه:فرهاد_

 چیزی؟ چه:گندم_

 شدن؟ ساکت اینقدر چرا شدن هم نامزد حامد و نرگس این که وقتی از:فرهاد_

 با میخندن میزنن حرف آروم ها این هم گوش در همش سفر اول از ها هاپو این میگه راست:پارسا_

  نمیکنن صحبت هم کس هیچ

  ما به دادین گیر ندارین سوژه شما حاال:حامد_

 ها نیست بد بگین چیزی یه خب:فرهاد_

 اخه بگیم چی. ما به بگو تو: نرگس_

 بگو میخواهد ات تنگ دل هرچه:نفیسه_

 دیگه بزنین حرف ده: پارسا_

 بیرون برم لحظه یک من ببخشید:شهرزاد_

  تلفنش با صحبت به میکنه شروع و میاد رستوران از بیرون به شهرزاد و
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 ندارم رو اش حوصله اصال.اومد چرا این اخه:پارسا_

  برات خواستگاری برم میخوام تازه خوبی این به دختر بخواد هم دلت خیلی:نفیسه_

 میکنن خندید به شروع ها بچه که

 بشه زنم که این به برسه چه کنم تحمل نمیتونم میبینم رو این من. من برای کی:پارسا_

 میگم من که همین نباشه حرف:نفیسه_

 به و یشنم بلند همه کنین و حرکت کنین حرکت. دیگه بریم بشین بلند شده تموم که غذامون:شهاب_

 میکنن حرکت خروجی سمت

***** 

 شو بیدار.فرهاد.فرهاد:پارسا_

 همه خوابیدن پارسا اروم:شهرزاد_

 نمیشه بیدار فرهاد این.چشم:پارسا_

 ؟ چیه:فرهاد_

 شدم خسته شو بیدار:اپارس_

 نشی؟ خسته کنم چیکار خب:فرهاد_

 .برقص یکم:پارسا_

 میرقصه مگه مرد اخه:فرهاد_

 بکن رانندگی تو یکم شدم خسته بیا.  میرقصه خوب هم خیلی: پارسا_

 کنار  بزن باشه: فرهاد_

 میکنه عوض فرهاد با رو خودش جای و میکنه هدایت جاده کنار به رو ماشین پارسا و
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 کجاست؟ مهران:ادفره_

 میره سرعتی چه به که میدونی رفت داد گاز:پارسا_ 

 کجاست ببینیم بزن زنگ یه:فرهاد_

 دیگه میبینیم رو همدیگر گذاشتیم قرار که جایی سر که برو رو ات راه تو کن ول:پارسا_

 باشه:فرهاد_

  خوابیدین همه نهار بعد اومدیم راه ساعت یک:پارسا_

 بودیم خسته خب:فرهاد_

 میشه مگه اخه خشک خشک همینطوری رسیدها راننده به باید درک به: پارسا_

 اخه خوابیدن باش ساکت:فرهاد_

 کن بیدار رو من رسیدیم میزنم چرتی یه منم باشه:پارسا_

 {بعد ساعت چند}

 .نفیسه:فرهاد_

 جانم:نفیسه_

 میشهن بیدار میکنم کاری هر شده بیهوش این کن بیدار رو پارسا این بیا:فرهاد_

 بشه بیدار سرش تو میزدم وگرنه عقبه صندوق تو اخه کیفم:نفیسه_

 خندیدن به میکنن شروع نفیسه حرف این از گندم و شهرزاد که

 بزارم گوشم تو بدین چیز یه منم به بیرون برید شما:نفیسه_

 بکنی؟ میخوای چیکار:فرهاد_

 میفهمی پایین برو:نفیسه_
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 یرونب کیفش از دی سی یک عقب صندوق از میره نفیسه و شنمی پیدا ماشین از تک تک ها بچه که

 اخرین هب رو ضبط صدای و میاد ماشین از بیرون با ضبط ریموت به و.میده قرار ماشین ضبط در و میاره

 میاد بیرون ماشین از تیراندازی صدای حرکت یک با و میرسونه درجه

 وااااااای:ترس و جیغ صدای با پارسا_

 ترسید بچه کن وششخام دیگه: فرهاد_

 کرد حرکت پارسا طرف به وسریع

 شدی؟ بیدار  پارسا:فرهاد_

 میمرم میگیره قلبم یهو نگفتین ها درد،مرض،دیونه:پارسا_

 نمیشدی بیدار خب:فرهاد_

 اخه شم بیدار تر دیر میخوام ام خسته شاید نشم بیدار خب:پارسا_

 رو اینجاش تا من گفت تو به که هم رو راه نیست دسترس در نمیکنم پیدا رو مهران اخه:فرهاد_

 که نیستم بلد رو بقیه میدونستم

 میکردی بیدار ادم مثل خب:پارسا_

 واستادن بیرون هم ها بچه بیرون بیا هم حاال.میشه بیدار مگه میزنم صدات دارم ربع یک:فرهاد_

 اومدم من پیششون برو:پارسا_

 میکنه حرکت ها بچه سمت به فرهاد و 

 میریم میکنیم حرکت پرید خوابش چشمش یکم میاد االن:فرهاد_

 خوبه اینطوری اره:گندم_

 خانوم شهرزاد:فرهاد_

 بله:شهرزاد_
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 ماش ها بچه شما بزنین حرفی ندیدم که من.روز چند این شدی حرف کم خیلی اخه.شما خوبید:فرهاد_

 دیدین

 باش راحت ما با بابا چیزی حرفی یکم خدا به اره:  گندم_

 خوبه؟ میکنم صحبت بیشتر هم بعد به این از راحتم که من.چشم:شهرزاد_

 خوبه اره:نفیسه_

 دوباره خوابید کنم فکر:گندم_

  میشه بیدار بزنه چرت یکم باید بکنیم نمیتونیم کاری:فرهاد_

 دوستت به بزنن گند ای: نفیسه_

 دیگه همینطوریه میخوابه ها ظهر خب:فرهاد_

  که نرفته ادم به اخالقش:گندم_

 هستین؟ همینجا شما:ادفره_

 میری؟ کجا داری تو مگه.اره:نفیسه_

 خبره چه ببینم اونجا برم میخوام کرده جلب خودش به رو من توجه پایینی سر اون یکم:فرهاد_

 اشهب داشته خطر شاید اصال. نرو جایی میریم میکنم بیدار رو دیونه این من واستی دقیقه دو:گندم_

 اخه باشه داشته ممکنه خطری چه بابا میام زود:فرهاد_

 لطفا بیاین زود و باشین مواظب میرین داریین صورت هر در:شهرزاد_

 فعال میام زود رفتم من پس.زده حرف مدت همه این از بعد استادکه چشمم روی به:فرهاد_

 کرد حرکت میشد منتهی خاکی ی جاده یک سمت به که سراشیبی سمت به فرهاد و
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 ودب سبز سر بسیار که خود راه در فرعی یک به راه میان در و میاد پایین هب خاکی جاده اون از فرهاد و

 میشه هزد شگفت دیدنش از که میرسه ابشار یه به ساعت نیم یه حدود از بعد تقریبا و میکنه حرکت

  بهشته خود اینجا جانم ای:فرهاد_

 میره اب داخل زانو وتا میشه ابشار وارد لباس با و

 ها جات از نخوری تکون تو و اینجا بیارم رو ها چهب رفتم که من:فرهاد_

  میره ها بچه طرف به و میکنه حرکت سرعت به اصلی جاده طرف به و

 ها بچه کردمم پیدا رو بهشت...بیاین...بیاین...اینجا بیاین:زنان نفس نفس فرهاد_

 اونجا؟ خبره چه میگی؟مگه چی:نفیسه_

 !کردم پیدا رو گمشده  بهشت از تیکه یه تر پایین یکم...ه...هه..هه:زنان نفس فرهاد_

 اونجا؟؟؟؟ هست هم حوری فرهاد میگم:بود شده بلند خواب از تازه که پارسا_

 ...خنده به میکنن شروع بچها همه

 اونجا از ماش خاطر به که بگو رو خر من.  نیان اصال نزنین ذوق تو اهه....دیگه ببینین بیاین بابا:فرهاد_

 !رفتم من اصال اونجا ببرم رو شما که شما پیش مدماو شدم پا بدو بدو

 !کرده پیدا چی ببینیم بریم بشین هابلند بچه بریم باهم وایستا نه: شهرزاد_

 باز بتعج از چشاشون ها بچه کم کم که میگفت فرهاد که جایی سمت به میرن بچها ترتیب این به و

 میشه

 !خلوت چقدم...قشنگه چقد...ااااا: نفیسه_

 !داره ارامشی چه:شهرزاد_

 !جدیــــد کاشف ماشاهلل...نداره هم تابلو...نداره اسم اینجا فرهاد:پارسا_

 !فرهــــــــــــاد میزارم رو مکان این اسم...اررره...اوم:فرهاد_
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 ...بذاریم خوب اسم یه باید...خورد بهم حالم اوق باو چیه فرهاد:پارسا_

 .نیستیم صاحبش که ما...باشه نداشته اسم اینجا میشه مگه:شهرزاد_

 االن حداقل کنیم صداش که میزاریم براش خودمون گروه طرف از اینجا ی واسه اسم یه حاال:پارسا_

 بازی اب ابش تو برم من کردن فکر به کنین شروع هم

 ...رفتن فکر به مناسب اسم یه کردن پیدا ی واسه ها بچه  و میشه ابشار زیر اب وارد سریع پارسا و

 میده حال گرما این تو خنکه خیلی ابش دیگه تو بیاین ده:پارسا_

 اب تو اومدم که من:فرهاد_

 اب  تو بیا بدو پسر اهلل ماشاء:پارسا_

 میشه اب وارد هم فرهاد و

 نگو که میده بهم حالی یه گرما این تو اخیش:فرهاد

 کردین پیدا اینجا برای اسمی شما ها بچه:گندم_

 بودم هشد پیش دقیقه چند تا گرما از اب این تو میکنم رو دنیا کیف دارم من االن ها خوشه دلت:پارسا_

 پخته زمینی سیب

 فرهاد میذارمش گفتم که من:فرهاد_

  میخوره بهم حالم بابا نگو گفتی رو اسم این تو باز اوق:پارسا_

  بخواد هم دلت خیلی:فرهاد_

 نمیخواد دلم:پارسا_

 دیگه بشید خنک اب تو بزارید رو پاتون بشینید ها سنگ ی لبه این رو بیاین هم شما ها بچه:فرهاد_

 اومدم که من:نفیسه_
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 اب تو نیام من سرده خیلی نیست؟اگه سرد خیلی: گندم_

 ینا تو االن میاد برف داره زمستونه ی چله وسط االن انگار گندم نیست سرد میگی همچین:پارسا_ 

 بابا ببینم تو بیا میپزیم داریم گرما

 که میخورم سرما سریع من میدونی که وت خب:گندم_ 

 نبود یادم اره:پارسا_

 خبره چه ببینم بگردم رو اطراف این برم من هستین اب تا یکم شما تا:شهرزاد_

 جون شهرزاد میام شما با پس منم:گندم_

 عزیزم بیا:شهرزاد_

 باشین مواظب میرین دارین پس:فرهاد

 هست حواسم:شهرزاد_

 میرن و میکنن حرکت ابشار اون طرافا سمت به گندم و شهرزاد و

 باشیم؟ هم دور اینجا بیان  برگردن ها بچه بگیم نفیسه میگم:پارسا_

 بریم؟ نمیخواییم مگه.باشیم دورهم اینجا:نفیسه_

 دیرتر یکم ولی میریم که رو رفتن:پارسا_

 .بمونیم بخوایم که نداره امکانات که اینجا اخه:فرهاد_

 من؟ گل میخوای چی امکانات:پارسا_

 دیگه داریم الزم دستشویی یه:فرهاد_

 من گل میکنیم جنگلی دیگه که رو دستشویی:پارسا_

 وقت؟ اون بخوابیم کجا:فرهاد_
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  من گل میزنیم چادر:پارسا_

 ها سرت تو میزنم چوب با من گل بگی دیگه بار یه. این میگه چیز یه میگم چی هر ده:فرهاد_

 داره؟ مشکلی دیگه بمونم نجاای میخواد دلم خب بابا باشه:پارسا_

 نداره هیچی اینجا درسته هم فرهاد این حرف ولی اینجا بمونم دارم دوست منم.نداره مشکلی نه:نفیسه_

 اگه و داریم غذا روزمون یک تقریبا برای کم خیلی که ماهم بگیریم وسایل که نیست مغازه یه حتی

  ردیمبرگ و بگیریم وسایل اینجا اطراف رکیلومت چندین تا بریم باید هی بمونیم اینجا بخواییم

 خوبه؟ میخرم میرم من خواستین هرچی اصال دارم قبول رو هاتون حرف همه:پارسا_

 همدیگه کنار راحت خیلی موندیم ما اصال.دادی جواب چیز یه هم تو گفتیم چیزی یه ما باز:فرهاد_

 بقیه پیش باشه راحت اینجا ما مثل نتونه شاید کنیم چیکار رو شهرزاد نداشتیم مشکلی

  خودشه مشکل اون دیگه:پارسا_

 بکن صحبت درست پارسا اخه زدنه حرف طرز چه این:نفیسه_

 بکنم؟ صحبت چجوری بگو تو خب:پارسا_

 میزنه؟ حرف اینطوری محترم خانوم یه با کرده تحصیل ادم یه اخه:نفیسه_

 مادرت جون کن ول تو کردم غلط من بابا باشه: پارسا_

 خوب پسر یه شدی حاال هانا:نفیسه_

 برمیگردن دارن که میبینن رو گندم و شهرزاد دور از ها بچه و

 بود؟ چطور اطراف:پارسا_

 بودم ندیده قشنگی این به جایی وقته خیلی اومده خوشم خیلی اینجا از من عالی:شهرزاد_

 میشه تر قشنگ جلوتر میرم هی اره:گندم_

 بدیم؟ ادامه خودمون راه به بعد ونیمبم اینجا روز چند چیه شما نظر:پارسا_
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 موافقم صد در صد که من:شهرزاد_

 خودم استاد ایول:پارسا_

 ...اخه:گندم_

 گهب چیزی یه استادم نداره ،اما،ولی اخه دیگه:میگه که بده ادامه رو صحبتش گندم که نمیزاره پارسا_

  باشم گفته نباشه هم حرف همون دیگه

 اهستنم از جلوتر ها بچه اخه:نفیسه_

 باشی تباطار در دیگران با نتونی که نیست قدیم دیگه االن دیگه برمیگردیم میزنیم زنگ خب:پارسا_

 ها بچه این دنیا سر اون میزنی زنگ یه االن دیگه میلیونی چند جیبشه تو ماسک ماس یه هرکس االن

 هستن ما از تر جلو ساعت دو همش که

 بشیم؟ خشک چجوری االن اب داخل اومدیم لباس با ما کن ول رو ها این حاال بابا باشه:فرهاد_

 گرما از یچه میشی که خشک وایستا افتاب این تو دقیقه دو.اخه داری تو که هستش مشکل اینم: پارسا_

 میشی هم تبخیر

 میشیم خشک  وایستیم افتاب جلوی بریم دقیقه دو مطمعنی:میگه و میندازه نگاهی لباسش به فرهاد_

 هم خشک. میشیم خشک باالخره ساعت یک نشد ساعت نیم ساعت نیم بشه نشه قیقهد دو حاال:پارسا_

 میکنیم عوض رو هامون لباس ماشین دم تا میریم خشک نیمه نشدیم

 بریم بشیم خشک یکم که بیا سریع هم تو اب از بیرون میرم دارم که من. بابا باشه:فرهاد_

 من اومدم که برو:پارسا_

 میشنون پا صدای ابشار اطراف در ها بچه که

 ها بچه میاد پا صدای:پارسا_

 میاد صدا اره:شهرزاد_
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 سمته اون از:پارسا_

 رفط به سمت اون از بلند قد مرد یک دقیقه چند از بعد و میکنه اشاره خودش چپ سمت به پارسا که

 میاد های بچه

 هستید؟ کی شما اهای:خودش مخصوص ی لهجه مردبا اون_

 خدا ی بنده سری یه:پارسا_

 میکنه چیکار اینجا خدا ی بنده:مرد اون_

 بپرسیم اجازه باید اینجا تو بودن برای مگه:پارسا_

 میکردی زبونی بلبل اینطوری هم میکردن کباب رو شما میزدن اگه: مرد اون_

 اخه؟ بزنه چرا.؟ بزنه کی:پارسا_

 ماش هم حاال. میزنیم رتی با فقط چیه دقیق که نمیبینم دور از ما. دیگه شکارچی هر یا من:مرد اون_

 اوردین شانس

 اوردیم شانس جا یه ما شکر رو خدا:پارسا_

 ام روستا این مال هستم حیدر من:مرد اون_

 دوستم اینم فرهادم من حیدر اقا خوشبختم:فرهاد_

 هستم پارسا منم: میگه و میاد فرهاد حرف تو و میکنه دستی پیش پارسا سریع که

 برم؟ من دیگه ندارین کاری اگه شما االن خو:حیدر_

 هستش؟ روستا اینجا گفتین شما حیدر اقا:پارسا_

 هستش روستا اینجا اره خو:حیدر_

 حیدر اقا اینجا نداره تابلویی هیچ چرا پس:فرهاد_
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 یبرس روستا به که بری پیاده باید خیلی برم تو قربان نمیشه شروع اینجا از روستا اخه:حیدر_

 اینطور که:فرهاد

 . طوریهاین ها: حیدر_

 روستا؟ تا بره نمیتونه ماشین:پارسا_

 برم تو قربان نداره جاده ببری ماشین که نمیتونی که جنگل از:حیدر_

 سالمت به برو نمیگیرم رو وقتت دیگه ما حیدر اقا دادی ما به که اطالعاتی بابت ممنون:فرهاد_

 خداحافظ باشه پناهتان و پشت خدا. باشید خودتونو مواظب:  حیدر_

 میده ادمه خود راه به میکنه حرکت و برمیگرده بود اومده که طرفی از  و

 ببری روستاتون به خودت با میتونی هم رو ما حیدر اقا:میگه حیدر یهوپارسابه که_

 بیاین میخوایین میرم دارم که من خو:حیدر_

 پس کنیم چیکار رو ها بچه:نفیسه_

 میشن نگارنمون بیان هم ها اون که یمبگ ها اون به باید حداقل میگه راست نفیسه:فرهاد_

 میگه حیدر اقا که روستایی این بریم بیان برگردن میزنیم زنگ بهشون خب:پارسا_

 بگیرید تصمیم زود بیاید من با میخواید اگه: حیدر_

 حیدر اقا چشم:پارسا_

 بیایم اون با بعدا ما که روستا بره نمیخواد اینجا از ایی دیگه کس شما جز به:فرهاد_

 کارتون میکشه طول چقدر:حیدر_

 ساعت ،دو یکی یه:پارسا_

 دنبالتون برمیگردم دیگه ساعت دو یه اطراف این میرم من برسید کارتون به خب:حیدر_
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 حیدر اقا ممنون خیلی:فرهاد_

 برگردن بزنیم زنگ ها بچه به که بریم سریع ها بچه:پارسا_

 خداحافظ بیاین شما تا رفتم من پس: حیدر_

 داحافظخ:پارسا_

 دیگه کنیم حرکت:فرهاد_

 کنیم حرکت اییم اماده که ما: گندم_

 برمیگردن بودن اومده که مسیری از اروم ها بچه که

***** 

 ماشین به رسیدیم شد خوب میکنه درد دیگه بدنم اخیش:پارسا_

 زنینب زنگ بدویین.کنید ول رو ها این حاال پارسا ها میزنی حرف ساله هفتاد های ادم مثل: فرهاد_

 دیگه فرهاد

 میزنم زنگ من:گندم_

 نرن جلوتر این از بیشتر که بزن زنگ سریع اره:نفیسه_

 مکث کمی و.کجایین شما سالم الو:صحبت به میکنه شروع و میکنه گرفتن شماره به شروع گندم_

 ضوع رفتمون مسیر اینجا بیاین بزنید دور سریع هم شما هستیم... االن ما میده،اهان ادامه و میکنه

 شما ات میمونیم ماشین جلوی اینجا ما ،پس ندارم کاری رو حرکت مسیر میریم دیگه جای کال نه.شده

 خداحافظ باشه. دیگه معلومه ماهم ماشین بیاین

 هستن؟ کجا:فرهاد_

 داره فاصله ما با کیلومتر هشتاد یه حدود:گندم_

 که برسه تا میکشه طول بیشتر نیم و ساعت یک اهو:پارسا_



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

80 @romankhone 

 اینجاست دیگه ساعت یک میکنه حرکت جت مثل اون بابا:نفیسه_

 کنید عوض رو هاتون لباس سریع شما هم حاال.میگه راست رو این:گندم_

 دیگه؟ میگم راست رو این فقط یعنی:نفیسه_

 دیگه نگیر تیکه من از دیگه حاال:گندم_

 کنم عوض لباس رفتم من باشه:پارسا_

 کننمی هاشون لباس کردن عوض به شروع بچه و

 شدم دیونه اخه هستن کجا ها این اه:گندم_

  میان االن نزن غر  قدر این:فرهاد_

 میکنه فس فس بعدا امروز میکنه حرکت جت سرعت با همیشه مهران این:گندم_

  جان باالم باش صبور: پارسا_

 باشیم صبور بگی تو مونده فقط دیگه:نفیسه_

 بگم؟ نباید که هستم چطوری من مگه:پارسا_

 صبوری کامل ی نشانه:گندم_

 دیگه میگم رو همین منم خو:پارسا_

 رسید مهران بابا نکنید بحث:فرهاد_

 اخیشش:گندم_

 میکنه پارک پارسا ماشین کنار رو ماشینش مهران و

 بخیر رسیدن:فرهاد_
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 ببین ات نرگس پیش میرن سریع دخترها و میشنون رو نرگس ی گریه صدای ماشین داخل از ها بچه که

 افتاده یاتفاق چه

 میکنه گریه داره این چرا مهران خبره چه:پارسا_

 شده اینطوری کرده تصادف باباش: مهران_

 مگه؟ افتاده بدی اتفاق: میگه مهران گوش در:پارسا_

 میکنه اینطوری الکی این همین شکسته پاهاش از یکی باباش فقط بابا نه: مهران_

 نداره گریه که این:پارسا_

  باباش پیش بره میخواد ولی. میگم رو همین منم: مهران_

 برگردین؟ میخوایین یعنی:پارسا_

 دیگه شما ماشین میفرستم دارم رو شهاب. گفته بهم راه تو برگرده میخواد اره:مهران_

 خدا بنده این دیگه میاد ما با اره:پارسا_

 میاره در ارهد بازیی کولی چه ببین:پارسامیگه به و میکنه اشاره نرگس به میکنه ای خنده تک یه مهران_

 . کرده جمع خودش دور رو همه

  اره:پارسا_

 نداری؟ کاری بهتره بریم دیگه ما:مهران_

 برگردیم؟ ماهم میخوای:پارسا_

 بدید ادامه سفرتون به شما نمیخواد نه: مهران_

 سالمت به برید شما پس باشه:پارسا_

 خداحافظ: مهران_
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 یرمس به تا میرن خودشون ماشین سمت به ها بچه و وننظرش شهرمورد طرف به میکنه حرکت مهران و

 بدن ادامه سفرشون

***** 

 ها سخته اینجا به ؟برگشتن ها بچه دیگه برادشتین رو چیز همه:فرهاد_

  میگه راست:پارسا_

 برداشتم رو وسایلم همه من:شهرزاد_

 برداشتم هم خوراکی برداشتم رو همه منم:شهاب_

 بریم دیگه که نبک قفل کامل رو ماشین:فرهاد_

 باهاش منمیخوایی میکنه فکر میمونه منتظرمون میاد حیدر االن کنیم حرکت هستش قفل قفل:پارسا_

 ها میره بریم

 دیگه کنیم حرکت سریع میگه راست:نفیسه_

 پس کنیم حرکت: گندم

  میکنن حرکت بودن گذاشته قرار حیدر با که ابشاری اون طرف به ها بچه و

 هستن سنگین هام وسایل خیلی نمیتونم خستگی از میمرم دارم من فرهاد ایو.هه...  هه:پارسا_

 ها میاریم داریم وسایل تو مثل هم ما بیا پسر بکش خجالت:فرهاد_

 االن میشم تلف دارم من میاری داری که درک به:پارسا_

 افتادی روز این به نکردی ورزش انقدر:شهاب_

 به خها کردم شوخی باهاتون بابا:میگه و میکنه صاف رو کمرش شهاب از میشنوه که رو حرف پارسااین_

 میاد من بدن به اصال.بیارم کم رو کم راه این که میاد من

 دیگه گو دروغ ادم دماغ بر:شهاب_
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 هستش تو با شهاب کنم فکر نفیسه:پارسا_

 اخه داره ربطی چه نفیسه به: شهاب_

 کرده ممل عمل رو مماغش دماغ نفیسه فقط اخه:پارسا_

 باشم گفته ها باشی بند پاهات روی نتونی دیگه تا میبرم قیچی با رو دماغت میام:فیسهن_

 خندیدن به میکنن شروع ها بچه که

 فرهاد؟ میرسم کی:شهاب_

 رسیدیم:فرهاد_

 بود نشسته بود پوشیده محلی لباس که حالی در بزرگی سنگ تکه روی ابشار ی لبه حیدر

 حیدر اقا سالم:فرهاد_

  شما نمیاین دیگه گفتم من میرفتم دیگه داشتم برم قربانت سالم: حیدر_

 کشید طول برگردن دوستامون تا ببخشید:پارسا_

 گذاشتین؟ کجا رو ماشینتون:حیدر_

 برگردیم تا گذاشتیم جاده لب:پارسا_

 باشه ماشینت به حواسشون بگم تا بده بهم رو ماشینت مشخصات:حیدر_

 رهادخت.میکند نگاه خودش اطراف به خیره هم شهاب و میگه درحی اقا به رو ماشین مشخصات پارسا که

 میکنن صحبت همدیگر با هم

 کنید؟ حرکت اید اماده:حیدر_ 

  ایم اماده ما: پارسا_

  کنین حرکت میخوایین ایم اماده اره:فرهاد_ 
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 میارم براتون رو یکسریش بدین زیاده وسایلتون:حیدر_

 نمیشیم شما زحمت باعث میارم خودمون حیدر اقا لطفت از ممنون:پارسا_

 بریم سمت این از کنیم حرکت.  دوره  هم راه نداریم هم تعارف هم با:حیدر_ 

 کردن حرکت بود داده نشون حیدر که رو طرفی ها بچه و

 حیدر اقا برسیم روستا به ما تا میکشه طول چقدر:فرهاد_

 روستا تا داریم راه ساعتی دو یه بریم راه بخواییم همینطوری:حیدر_

 هستش خیلی ساعت دو نه وای:پارسا_

 بریم بردار رو ام اسلحه برم من تا بمانید اینجا دقیقه یه:حیدر_

 هستیم اینجا ما چشم:فرهاد_

 بیاره را اش اسلحه تا رفت کوه باال طرف به حیدر که

 ها کارنباشه در روستایی اصال شاید.نباشه خطرناک داره اسلحه ها بچه:گندم_

 نمیشه هیچی نباشید نگران شما پس اییم چیکار جااین ما:شهاب_

 آید می پایین به کوه باالی از شکاری اسلحه یک با از حیدر که

 نخوریم تاریکی به که بریم کنین حرکت: حیدر_

 برسن روستا به تا میکنن حرکت به شروع ها بچه که

 {بعد ساعت چند}

 شکست پاهام دیگه وای:پارسا_

 دیگه رسیدیم: حیدر_

 رسیدیم ما که میزنی رو حرف همین کردی حرکت که وقتی از شما االن حیدر اقا:ساپار_
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 رسیدیم دیگه:حیدر_

 میشینم دارم دیگه من وای:فرهاد_

 روستا اینم فرما به رسیدیم میگم بهتون:حیدر_

 زیباست منظرش قدر چه رسیدیم ها بچه اره:شهاب_

 میاد شهاب پیش بدو بدو پارسا که

 بره پایین سمت به بیاد باال این از میخواد کی ولی هقشنگ خیلی:پارسا_

  هستن هم روی پلکانی هاش ساختمون قشنگه چه وای:شهرزاد_

 بخوریم خاله مغازه تو چایی یه پایین بریم کنید حرکت هم حاال. رسیدیم گفتم دیدید:حیدر_

 میکنیم حرکت شما سر پشت ما برو جلو شما حیدر اقا:فرهاد_

 دنبالم بیاین باشه:حیدر_

 ها بچه جا یک به برسم میخوام فقط من:پارسا_

  اخه میزنی غر چقدر.میرسی میرسی:نفیسه_

 نمیزنم غر جان باالم چشم:پارسا_

 کردند حرکت خونه قهوه طرف به ها بچه و

 داخل بفرمایید ها بچه:حیدر_

 اوردم مهمان برات خاله سالم:میگه و داخل میره سریع خودش و

 کردی کاری خوب ماهت روح به سالم:خودش یرینش ی لهجه با خاله_

 خانوم خاله با همه و چوبی صندلی و میزهای با میشوند قدیمی خانه قهوه یک وارد تک تک ها بچه

 میکنن سالم
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  داخل بفرمایید بفرمایید( محلی گویش نوعی)بگیرم عروسی من ره قدم شیمی. سالم:خاله_

 لطفا بیارین چایی چندتا یه ما برای میشه اگه. ممنون خیلی:پارسا_

 میارم شما برای االن همین چشمام تا دو این روی به:خاله_

 نمیاد ماشین و موتور از صدایی هیچ ها هستش ساکتی و دنج جای خیلی ها بچه:فرهاد_

 عالیه اره: گندم_

 برم؟ من دیگه که ندارید کار رو من اگه:حیدر_

 حیدر قاا رسوندی رو ما کردی لطف. ممنون خیلی:پارسا_

 .میبینیم رو همدیگه خواست خدا اگه باز اهلل شاء ان.فعال پس:حیدر_

 شاءاهلل ان:فرهاد_

 ات چند با خانوم خاله دقیقه چند از بعد و اونجا از میره و میکنه خداحافظی خانوم خاله و ها بچه با حیدر

 میاد ها بچه طرف به محلی شیرینی ظرف یه و چایی

 اگردک اینم.یچای اینم بفرمایید:خاله_

 ؟!!اگردک:پارسا_

 میکنیم درست خودمون که اینجاست محلی شیرینی نوع یه اگردک اره:خاله_

 .داره خوردن شیرینی این پس:فرهاد_

  کنین صدام داشتین الزم هرچی: خاله_

 چشم:پارسا_

 میکنن خوردن به شروع ها بچه و

 هستش خوشمزه شیرینی این قدر چه:شهرزاد_
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 اومده خوشم یلیخ منم اره:نفیسه_

 خوبه؟ کنن درست برامون میدیم سفارش پس:پارسا_

 عالیه:گندم_

 رو روستا بزنیم دور یه بریم بشین بلند شد تموم استراحتتون اگه ها بچه:فرهاد_

  بریم اره:شهاب_

 کنیم حرکت پس:فرهاد_

 رو رینیشی این شما هب ما جان خاله:میگه و خانوم خاله پیش میر پارسا سریع میشن بلند دارن ها بچه تا

 میکنی؟ درست برامون بدیم سفارش

 کنم درست براتون تا میخوای چندتا بگو. نکنم چرا:خاله_

 میشم ممنون کنی درست تا صد یه:پارسا_

 باشه: خاله_

 ما خوردیم االن که هایی چیز این برای کنم تقدیمت چقدر:پارسا_

 یرمنمیگ پول مهمان از ما جیبت تو بزار رو پولت:خاله_

 خاله بگیر رو پولت کسبی شما میشه مگه:پارسا_

 بکنم کبودت و سیاه دنبالت بیفتم چوب با یا بیرون میری:خاله_

 بیرون بیاین سریع هم شما رفتم من ها بچه.چشم.چشم:پارسا_

 خاله با ها بچه تک تک و میکنه خنده یه خانوم خاله که میاد بیرون خونه قهوه از بدو بدو سریع و

 میرند خونه قهوه از بیرون به و میکنن یخداحافظ

 . گشتن رو روستا تموم ساعت دو حدود تو ها بچه
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 کنیم؟ چیکار االن:پارسا_

 کنیم؟ چیکار رو چی:گندم_

 استراحت برای بگیریم باید جا یه:پارسا_

 کنیم چیکار باشه داشته هتل نیست شهر که اینجا:فرهاد_

 خاله پیش بریم:پارسا_

 چرا؟ خاله:نفیسه_

 آمار دبای ها هستش روستا ی خونه قهوه اون. نبسته تا میشه شب هشت داره ساعت دیگه بریم:پارسا_

 باشه داشته رو چیز همه

 میگه راست اره:شهاب_

 میگم راست همیشه من: پارسا_

 .میکنن حرکت خونه قهوه سمت به اروم ها بچه

 یکسره خوردی پاچه کله مگه اخه بود کردنت صحبت مثل هم خوندت درس کاش ای پارسا:شهرزاد_

 کردی یکسره صبح اول از میزنی حرف

 خندیدن به میکنن شروع همه که

 استاد،داشتیم؟:پارسا_

 میخواید چقدر حاال.داشتیم هم خوبش اره:شهرزاد_ 

 شحرف راحت شود صمیمی ما با باالخره که جون شهرزاد برای رو قشنگه دست کف اون بزن:نفیسه_

 زد رو

 مسیر تو میبینت راهی دو یه که.میکنن خندیدن به شروع همه که_

 ها بچه اومدیم طرفی کدوم از:فرهاد_
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 نیست یادم:شهاب_

 نه یا یادته پارسا چی تو:فرهاد_

 نمیده جواب و میزنه لبخند بهش پارسا ولی میپرسه رو سوال فرهاد بار چند که

 ها سرت تو میزنم چوب با ده بزن حرف ده:فرهاد_

 یکارچ موندم من نمیزنی حرف چرا میگین نزنم حرف. میزنی زیاد حرف میگین بهم بزنم حرف:پارسا_

 کنم

 نه؟ یا اومدیم طرف کدوم از میدونی:فرهاد_

 خنگ دیگه چپ دست اره خب:پارسا_

 بریم کنید حرکت کنید ول رو این ها بچه خب:فرهاد_

 میکنند حرکت خونه قهوه طرف به خنده با ها بچه که

 میرسن خانوم خاله ی خونه قهوه به شوخی و خنده یکم از بعد ها بچه

  سالم:پارسا_

 بودم منتظرتون. سالم:خاله_

 برمیگردیم که میدونستید کجا از:فرهاد_

 نه؟ یا بخوابید جایی یه رو شب باید خب:خاله_

 بریم؟ ام نیست جایی ای مسافرخونه ها طرف این بدونیم میخواستیم. خانوم خاله گفتی گل ای:پارسا_

 پسر گل نداریم اینجا که خانه مسافر:خاله_

 کنیم؟ چیکار پس:پارسا_

 اونجا بیاید هستش اضافه دارم اتاق تا چند من:خاله_
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 نمیشه؟ زحمت:شهاب_

 میریم میکنیم حرکت هم با میبندم رو مغازه االن واستین من برای رحمتین.چیه زحمت:خاله_

 بزنه رو در قفل و ببنده قدیمی های کرکره با رو مغازه تا میکنن کمک خانوم خاله به ها بچه که

 کنید حرکت بفرمایید نکنه درد شما دست:خاله_

 میکنن حرکت خانوم خاله ی خونه طرف به خانوم خاله با همگی که_

***** 

 هستش خرابه کلبه همین ها بچه رسیدیم:خاله

 خونتون میایم داریم ما نشه ناراحت اقا حاج فقط. جان خاله هستش قصر چیه خرابه کلبه:پارسا_

 اخلد بفرمایید،بفرمایید.خونه این تو روستا دکتر و هستم من.کرده فوت هست سالی چند یه:خاله_

 خونه وارد ها بچه همه و.خانوم خاله میکنه باز رو میشود دیده خونه حیاط درب میان از که چوبی در بعد

 میشن خاله

 داریم مهمان تردخ گل کن سر چیزی یه جان کیمیا کیمیاجان: خاله_

 بفرمایید بفرمایید:کیمیا_

 داخل بفرمایید: خاله_

 نمیکن سالم باهم همه و میبیند رو زیبا و بلند قد با عینکی دختر یه که میشن خونه وارد ها بچه

  میکنم آماده شام برای چیزی یه االن من بشین اشنا هم با بشینین شما تا:خاله_

 بسته ما برای بدی ما به منقل یه فقط نکش زحمت جان خاله: پارسا_

 ها نداریم چیزها این دودی اینجا:خاله_

 اخه میاد فرهاد این به هیچ من به اصال.خاله اخه باشیم دودی میاد ما به اخه:پارسا_
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 ؟ میخوای چرا پس منقل حاال:خاله_

 خانوم خاله کنه کباب جوجه میخواد: فرهاد_

 نمم کنید درست رو کباب جوجه شما تا ام خسته چون.  نمیکنم هم تعارف حیاط تو هست منقل:خاله_

 غذای مخلفات)میکنم آماده هم رو محلی کره و محلی دوغ و زیتون گردو مغز و اشبل. میزارم دم برنج

 (ها گیالنی

 نکنه درد شما دست ما بخوریم چه به به:پارسا_

 هستش کیمیا به حواسش تمام نفهمه کسی که طوری به فرهاد جمع های صحبت بین در که

 ها هستم تو با هوی:پارسا_

 چیه؟:فرهاد_

 ها کجاست حواست نیست معلوم. سوخت رو سیخ اون برگردون ده:پارسا_

 االن خوبه بیا:فرهاد_

 بخوریمش تا بهش بزنیم پمادسوختگی باید سوزندی بله:پارسا_

 همین زیاده هم سرت از:فرهاد_

 میکنه کتحر خونه سمت به و برمیداره رو ها سیخ ی همه و

  بیا بردار شد اماده ها گوجه:فرهاد_

 بیام بذارین نکنین خوری تک:پارسا_

 میشه چی ببینیم تا:فرهاد_

 نامرد: پارسا_

 میشه خانوم خاله خونه وارد گوجه های سیخ با پارسا دقیقه پنج از بعد و
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 بفرمایید بفرمایید نکردین شروع چرا:پارسا_

 بخوابن تا میگیرن قرار خودش سرجای در ساعت چند از بعد و میکنن خوردن غذا به شروع همه و

 پارسا.پارسا:فرهاد_

 هان:پارسا_

 خوابی؟ پارسا:فرهاد_

  میکنم ورزش دارم نه:آلود خواب صدای با پارسا_

 شو بیدار:فرهاد_

 بخوابم نذاشتین صبح سر از بخوابم یکم بذار:پارسا_

 دیگه شو بیدار میگم بهت:فرهاد_

 گمشو برو:پارسا_

 میزنه فرهاد به لگد یه و

 ؟ شدی عاشق حال به تا:فرهاد_

 کن تکرار رو ات جمله دیگه بار یه ببینم واستا.شدم خواب عاشق االن اره:پارسا_

 شـــــــدی عـــــــــــاشـــــق حـــــــــــــــال بــــــــه تـــا میگم:فرهاد_

 نه؟ یا درسته حدسم. تو؟درسته شدی عاشق:پارسا_

 میاد؟ بهم اخه:دفرها_

 هستش کی حاال بگو بهم میشناسم رو تو من شو خفه:پارسا_

 میفهمی بعدا:فرهاد_

 بشی عاشقش که ندیدی جدیدی دختره میشناختی که رو همه امروز:پارسا_
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 حاال:فرهاد_

 کیمیا:بلند صدای پارسابا_

 شنیدن همه.هیس:فرهاد_

 مبارکه مبارکه:پارسا_

 فهمیدن همه بخواب فقط شو خفه:فرهاد_

 خواستگاری میرم برات خودم اصال:پارسا_

 نکردمت چکی تا بخواب بگیر:فرهاد_

 بله قشنگه عروس بله تنگه کوچه بادا مبارکه ایشاهلل بادا یار ای.بخیر شب پس:پارسا_ 

 پارسا سر تو میزنه یکی فرهاد که

 میگم بهت بخواب بگیر:فرهاد_

 بخیر شب.وحشی:پارسا_

 بخیر شب:فرهاد_

 ...بعد زرو صبح

 به به... اووم...پاشو فرهاد:پارسـا_

 چی اخه تو اب تنبلی ببینی اینطوری خانوم کیمیا اخه! خوابیدی االن تا تو فقط بیدارن همه دیگه پاشو

 من بگم

 .ها میفهمن همه کیمیا کیمیا نگو هم انقدر!میکردم حسابی خواب یه داشتم وقت چند بعد اهههه:فرهاد_

 میخوری؟ داری چی

 .میکنه درست معروفشو های شیرینی داره خانم خاله باشه: رساپا_
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 !خور تنها نیاوردی من واسه:فرهاد_

 !ههه...نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:پارسا_

 !کوفت:فرهاد_

 بریم بیا:پارسا_

 ...بعد دقیقه چند

 بخیر صبح...خانم خاله سالم:فرهاد_

 برات بیارم بشه درست چایی تا بخور ها شیرینی ینا از بیا بخیر صبحت پسرم سالم:خاله_

 بدم؟ انجام من ندارین چیزی کاری خونتون تو خاله.ممنون: پارسا_

 !مهمونید شما...پسرم نه:خاله_

 داری؟ کارا چی بگو...دیگه نیار نه خاله:پارسا_

 هب دونی و اب یه هم بعد...هستش مسن خدا بنده...بزنم همسایه به سر یه باید...جان خاله هیچی:خاله_

 خونه قهوه میرم هم ظهر بعداز. بدم ها اردک این

 !بدم اب اردکا به میرم من:فرهاد_

 !گفتما چی یه خوبه...خودشیرین...اهههه:پارسا_

 کن کمک پختن تو یکم بیا تو جان پارسا نکنین دعوا:خاله_

 ...میشن نزدیک بچها به دور از وشهاب نفیسه

 ...بخیر صبح ــالمســـــــــ:شهاب و نفیسه_

 ...!کجاست شهرزاد...سالم:فرهاد_

 .کنه صحبت تلفن با رفت شهرزاد:شهاب_
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 .ممیپزی رو ها شیرینی بقیه اومدم واستا فعال...بزنم همسایه به سر یه میرم من... جان پارسا:خاله_

 ...!خاله چشم:پارسا_

 .بذارین اگه خاله باهاتون میام منم:شهاب_

 .عزیز بیا: خاله_

 میکنن حرکت همسایه ی خانه سمت به و میشوند دور انجا از شهاب و لهخا

 !اردکا سراغ برم من:فرهاد_

  یار پیش بری باید شما!کنـــــــه رحم بهشون خدا:خنده با پارسا_

 !!بیشــعــــــــــور:فرهاد_

 ....!نیومده خاله تا بپزیم شیرینی یکم بیا نفیسه:پارسا_

 باشه ههه:نفیسه_

 ...اونور بندازش چیه پارچه این:پارسا_

 کنی؟ کار تنور این با بلدی پارسا میگم:نفیسه_

 من پای شد هرچی بیا...!که نداره کاری: پارسا

 [دقیقه پنج از بعــــد]

 !وااااااااااااا...گرفت اتیش دامنت نفیسهههههه:داد با پارسا_

 جیـــــــــــــــــــغ جیــــــــــــــــــغ:نفیسه_

 .....بچها سمت میاد سریع ها اردک سمت رفت می اب سطل یه با داشت که فرهاد

 !اتیـــــــــش واییییی:فرهاد_
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 خیــس خیــس رو اون و..!نفیسه رو میریزه و میگیره ازش رو سطل فرهادو سمت میره سریع پارسا

 !میکنه

 گفت فرهاد که بود اومده بند زبونشون ترس از نفر سه هر

 میاد؟؟؟ چی بوی اه!گل دست بازم پارسا وا:فرهاد_

 ... سوخت کردم درست هرچی....عالم خاک وای:پارسا_

 !!  هستش تو تقصیر همش دیوونه پارسا:بغض با نفیسه_

 کیخش به...میکشدیم راحــــــت نفس...میشد کم اکیپمون از نفر یه داشت...شدا حیف ولی:پارسا_

 !شانس

 ...نفیسه دست از میکنه فرار پارسا و میدوه پارسا دنبال عصبانیت با ونفیسه

 میره و میکنه حرکت خاله طرف به پارسا سریع که میبین رو ازخانه شهاب و خاله ها بچه دویدن حین در

 میزد آتیش رو خونت داشت نفیسه که بیا خاله.خاله:پارسا_

 ببینم؟ بگو جان خاله شده چی: خاله_

 نیست میاد میکنین درست داشتین که وسایل تنور داخل شما جای میخواست خاله میگه دورغ:نفیسه_

 اب با فرهاد اوردم شانس.میزد آتیش رو من داشت تنور داخل انداخت رو من دامن کنه درست بود چی

 رسید

 رو ها این کنید ول حاال دیگه جان خاله گذشت خیر به:خاله_

 ودب من تقصیر الهخ ببخشید:میگه و خاله جلوی میاد و میکنه شرک خر شبیه رو چشماش پارسا

 شد تمام دیگه حاال نباش ناراحت:خاله_

 اخه بشه ناراحت این بعد کرده سفید رو قزوین پای سنگ روی این. باشه ناراحت این:نفیسه_

 ؟ میاد من به میگه این که چیزی این اصال اخه رو من کن نگاه خاله:پارسا_
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 خودمه پسر گل پارسا جان نفیسه:خاله_

 چی؟ من پس:نفیسه_

  منی دختر گل هم تو:خاله_

 حسود:پارسا_

 برم خونه قهوه باید کنم آماده رو نهار سریع برم من کنید تموم رو ها حرف این:خاله_

 میزنیم دوری یه رو اطراف میریم ظهر از بعد هم ما.جان خاله ممنون:پارسا_

  میاد رجب مش خونه قهوه بیاین رو امروز: خاله_

 کیه؟ رجب مش:پارسا_

 خودتون میفهمین یاینب:خاله_

***** 

 میرند خونه قهوه به خانوم خاله همراه ظهر از بعد و میکنن استراحت کمی نهار از بعد ها بچه

 میاد هم رجب مش دیگه االن:خاله_

 دهب گوش بشینه صبح خود تا داره دوست ادم میگه خاطره یعنی عالیه رجب مش ها بچه اره:کیمیا_

 ؟هستش گویی خاطره کارش:پارسا_

 میفروشه میره روستاها تو و میاره شهر از وسایل یکبار ای هفته ولی کشاورزی کارش:خاله_

 جالب چه:شهرزاد_

 جالبه خیلی اره:گندم_

 میاد دور از داره که خودشه هاش این:خاله_

 میشه خونه قهوه وارد سر به کاله مردی پیر یک که
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  سالم:رجب مش_

 میکنن علیک سالم رجب مش با همگی که

 اوردی؟ زعفران برام رجب: خاله_

 زعفران اینم بیا اره:رجب مش_

 میده خانوم خاله به زعفران بسته چند خودش جیب تو از که

 رجب مش:کیمیا_

 رجب مش جان:رجب مش_

  ها نشستن شما خاطر به اینجا میبینید که رو ها بچه برامون بگید خاطره یکم: کیمیا_

 بودم گفته بهت کجا تا. میگم االن باشه:رجب مش_

  گفتین رو سالگی ۵۱۹۵۱ تا:کیمیا_

 بگه رو خودش خاطره رجب مش تا میمونن ساکت همه ها بچه که

 خودم برای میخواستم کنم، فکر سالگی۵۱ به بودم رسیده براتون میگفتم اره:گیلکی زبان با رجب مش_

 ببوه گیر کشتی مبش فتمبگ(نکنم چیکار. بکنم چیکار) نکونم چی بکونم چی گفتم بزنم بهم رسمی و اسم

 در که( مبش تختی پهلوان جهان مثل) ام ببوه تختی پهلوان جهان مانند(بشم گیر کشتی برم گفتم)ام

 رو من ممرد که) دکان و جمع میان ببنن احترام مرا برار پهلوانه این که بگویین  بدینن مردم مرا خیابان

 تومان کوتاه هایت مرا بگفتم مارجان پیش بشوم(بگذارن احترام برام و پهلوانه اقا این بگن دیدن خیابون تو

 و ینتمر بکودم شروع من ره لباس مار می بدوخت(بدوز کشتی لباس یه گفتم مادرم پش رفتم)بدوج

 ان وینبگ که بشکفه در الی بنم گوشه می(کردن تمرین به کردم شروع منم دوخت رو لباس مادرم)کاره

 واقعا ادم ینا بگن بترسن ببینن ها رقیب تا بشکنه تا در الی مگذاشت را گوشم)بره گیره کشتی ادم

 بردم حلهم تو رو مسابقات تموم) محل از استان مسابقات بشوم محل تو رقیبان تمام ببردم(گیره کشتی

 رقیب می ننستیم ننم من کیه رقیبم می حاال بکنوم بازی که تخته رو بشوم( استانی مسابقات رفتم

 عداب هستش کی من رقیب نمیدونستم ولی کشتی تشک روی رفتم)چین و انایر تو جهان قهرمان
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 پا و دست هی انداختن تخته شلنگ بکودم شروع(هستش جهان و ایران قهرمان من رقیب فهمیدم

 یه طفق زمین بخوردم چطور نفهمست(انداختن پایی و دست یه هی کردن بازی به کردم شروع) انداختن

 سوت داور که دیدم لحظه یک فقط زمین خوردم چطوری نفهمیدم)تمام و زنه رو سوت داور بیدم لحظه

 من درد به کشتی گفتم) نبه اب نان مرا کشتی بگفتن((بود شده فنی ضربه) زد رو بازی پایان

 (بدهم ادامه چرا پس) بدم ادامه چرا پس(نمیخوره

 یدادم توضیح براشون خاله نمیفهمیدن که جاهایی و میخندیدن رجب مش صحبت درهنگام ها بچه که

 بدم؟ ادامه یا بسه:رجب مش_

 میبریم لذت داریم بدین ادامه:پارسا_

 باشه:رجب مش_

 بودن نشسته رجب مش صحبت منتظر ها بچه و.کشید سر را اش چایی مکث بدون رجب مش و

 که گفتمه رهم بکونم فوتبال بشم بگفت.چرا بکونم اصرار دیگه تمام دیگه کشتی بگفتم:رجب مش _

 برای هک میکردم فکر من)شوامه راه گاچه گاچه که ننستم خوبمه فوتبال که گوفتم مره.خوبمه تبالهفو

 مره قین.جعفر. ممدلی هوی زیم صدا هی(میرم راه کج کج که نمیدونستم ولی هستم خوب کردن فوتبال

 توپ یه من پای جلوی که دیدم یهو)دره پا جلو می توپ یه که بیدم یهو.ادمم منم اخه بدید پاس

 اشتمبرد رو توپ دویدم به کردم شروع) جلو هی جلو بشوم وسدم رو توپ دویدن به بکودم شروع(هستش

 تو توپ)کدومه فکر کره درون سره می ولی شم جلو کره من دره دس می توپ چی حاال(رفتم جلو هی

 زنم لگ االن که کدومه فکر هی(میکردم فکر داشتم ذهنم تو ولی میرفتم جلو داشتم هی بود من دست

 خارج زمین خط از من که نگو میزنم گل االن که میکردم فکر هی) بوستمه خارج خط از من که نگو

 مارستانبی بشوم بشکفت کله می(آهن به خورد ام کله دیدم یهو) آهنه بخوره کله می که بیدم یهو(شدم

 بگفتم( دمش خوب تا انبیمارست رفتم روز چند رفتم شکست من ی کله)بوستم خوب روز چند تا بخوفتم

 ( بدم ادامه چرا نمیخوره من درد به فوتبال که گفتم)بدم ادامه چرا پس نبه نان مرا فوتبال که

 راماج این متوجه کامال هم پارسا و.هستش کیمیا به فرهاد حواس تمام رجب مش های صحبت بین که

 بود
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 یتها که جان جان مامان تمدگف دیگه باری ای(بوکس برم گفتم)زنی موشت بشم بگفتم:رجب مش_

 نام به تیمداش همسایه ایته( بدوز برام لباس که گفتم مادرم به دیگه بار یک)بدوج پیراهن و شلوار کوتاه

 سگ یه تمش یه با که گرزعلی نام به داشتیم همسایه یه)بکوشت سگ ایته موشت ایته با که گرزعلی

 نم همراه که اوردمش)بنم دیوار به شن از کیسه تهای بده یاد مره تا ببه همراه می که باوردم(کشت رو

 تمرین بکودیم شروع تمرین(کردم آویزون دیوار رو شن از پر رو کیسه یه و بده یاد بوکس من به و باشه

 هب رفتیم وقت چند از بعد کردن تمرین کردیم شروع)بدیم مسابقاته بشیم وقت چند از بعد کودن

 کردن یباز کرد شروع گرزعلی)بباخت گرزعلی که بدیم یهو دنکو بازی بکود شروع گرزعلی(مسابقات

 هک بود من نوبت حاال) بخورم کوتک بشم که بو نوبت می حاال(باخت رو بازی گرزعلی که دیدم یهو

 بازی دمکر شروع رینگ داخل رفتم) انداختن تخته شنلگ بکودم شروع رینگ درون بشوم( بخورم کتک

 ودب عصبانی بسیار مربی) هوک.اپرکات گویه هی حاال زلجوشنه رشم زیر اون مربی چی حاال( کردن

 تهبگف دماغه می یهو سویین اپارکات بگفت مربی هی(میده دستور رو بوکس های ضربه از وچندتا

 گوی داور هی حاال(شنیدم رو دماغم شکستن صدای یهو که میداد ها ضربه دستور مربی هی)جرینگ

 ده نیم ورزش ادم من بیدم( میکنه شمارش داره هی انصاف بی رداو)کن بسه انصاف بی ده...یک،دو،

 ستمنی ورزش ادم من دیدم)بوارم سفر سر حالل نان کسب تا بکودم کشاورزی بشوم. ورزشه کودم بس

 ( ببرم سفره سر حاللی نان یه تا کردم کشاورزی رفتم

 میکنی تعریف خاطره خوب خیلی رجب مش ممنون خیلی:پارسا_

 نداری؟ الزم ای دیگه چیز خاله.میکنم خواهش:رجب مش_

 نمیخوام چیزی نه:خاله_

 دوستان خداحافظ همگی.میرم دارم دیگه من پس:رجب مش_

 میده ادامه خودش راه به میشه خارج خانه قهوه از رجب مش و میکنن خداحافظی رجب مش با همه

  داشت کارم اومد کسی شاید درمانگاه تو برم دیگه ندارید کاری رو من اگه ها بچه:کیمیا_

 برس کارت به عزیزم برو اره:گندم_

 شب تا فعال پس:کیمیا_
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 میکنه حرکت درمانگاه سمت به وکیمیا میکنن خداحافظی کیمیا با همه

 برات میکنم تموم رو کار امشب:میگه بهش و میاد فرهاد سمت به پارسا_

 میزنن دلبخن ها بچه که میگه یزهایچ یه گندم و نفیسه گوش دم میره و بزنه حرفی فرهاد که نمیذاره و

 میره؟ آبی زیر ما برای دیگه حاال. مبارکه دیگه به به:گندم_

 مبارکه؟ چی:شهاب_

 شدن عاشق آقا:نفیسه_

 میزنه لبخند یه فقط پایین میندازه رو سرش فرهاد و

 کی؟ عاشق:شهاب_

  اکیـــمیــــا:میگن باهم و میکنن نگاه رو همدیگه همزمان گندم و نفیسه_

 کیمیا گفتید چی؟شنیدم کیمیا:خاله_

 خانوم خاله کنیم عروسش میخوایم هیچی:شهرزاد_

 کیه؟پارساتویی؟ حاال داماد فقط. مبارکه:خاله_

 برقصم باید یکسره نمیشم بند اینجا دیگه که بکنم ازدواج بخوام من خاله من:پارسا_

 کیه؟ داماد پس:خاله_

 فرهاد اقا دیگه معلومه:شهرزاد_

 تنهاست هم دختر این بشید پیر هم پای به ایشااهلل مبارکه. مبارکه:خاله_

 جان خاله ممنون خیلی:فرهاد_

 خاله؟ نشن ناراحت مادرش و پدر فقط.میذارم درجریان هم خانوم کیمیا با امشب من پس:پارسا_

 خدابیامرزشون مردن زلزله تو خانوادش:خاله_
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 .دیگه بده رو اوکی نومخا کیمیا خود باید فقط پس.خدابیامرزه:پارسا_

 {شب نه ساعت}

 بود عالی غذات خیلی جان خاله نکنه درد دستت:پارسا_

 جان نوش:خاله_

 خوردین؟ رو غذاتون همگی:پارسا_

 میدن مثبت جواب همه که

 بزنیم؟ چیزی یه و بخوریم چیزی یه جایی یه بریم:پارسا_

 .موافقم که من: شهاب_

  بردار پس رو گیتارت:پارسا_

 آمادست که اون:شهاب_

 کنیم؟ درست زغالی چایی یه باهاش ما که ندارین کتری یه خاله:گندم_

 میارم براتون جان گندم ندارم چرا:خاله_

 اخه؟ االن بریم کجا:فرهاد_

 زد فرهاد به چشمک یه هم وبعد میریم داریم شما خاطر به ما نزن حرف شما: پارسا_

 خونه؟ رود سمت بریم چطوره:کیمیا_

 میریم جا همون ما بگه خانوم کیمیا که هرکجا اصال.الیهع:پارسا_

 ؟ دارین شیرینی شما امشب. هستیم الزم شیرینی. خاله:شهرزاد_

 ببرید خودتون با که میکنم آماده رو کتری. شیرینی. چایی االن.ندارم چرا:خاله_

 خاله؟ ما با نمیان شما مگه:نفیسه_
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 من میخوابم میگیرم بعدش دارم کار یکم من بگردم دورت نه:خاله_

 خاله؟ امشب باشی نمیخوای مطمعنی:پارسا_

 شما باشین راحت اره:خاله_

  ها باشین باید در دم آماده همه زدم رو سوت ها بچه:پارسا_

 های تاقا سمت به خنده با بقیه و بشه آماده تا میره اتاق به سریع خودش و میزنه بلند سوت یه یهو که

 میکنن حرکت خودشون

 {بعد ی یقهدق ده}

 دقیقه ده االن دیگه ی دقیقه پنج میگی خودت ها هستیم تو منتظر همه دیگه بیا.پارسا.پارسا:فرهاد_

 شده

 پشت ام کنید حرکت جلو فرهادجان با شما بلدی رو مسیر شما جان کیمیا. کن ول رو این بابا:نفیسه_

 میایم میکنیم حرکت سرتون

 رو تر صمیمی میکنیم حرکت هم کنار در همه بریم جلو ما چرا میکنیم حرکت باهم همه خب:کیمیا_

 تر راحت

 راحتی تو که جور هر:نفیسه_

 اومدم. اومدم:پارسا_

 بندد می همزمان را بزرگ کیف یک زیپ میکند حرکت خانه خروجی سمت به که همزمان پارسا

 میاری؟ داری که دیگه چیه این:فرهاد_

 بدم؟. ضروری وسایل از یکم:پارسا_

 بدی؟ چی:دفرها_

 دیگه بیاری تو رو کیف که:پارسا_
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 پس بیارش هم خودت کشیدی رو زحمتش که خودت:فرهاد_

 دیگه کنین حرکت:پارسا_

 میکنن خداحافظی خانوم خاله با بلند صدای با و

 باشه پناهتان و خداپشت:خاله_

 خوابه گرا بیبم،ح میخوای رو حبیبم مهتابه شبه امشب:خوندن به میکنه شروع حرکت مسیر در پارسا_

 ....میخوام رو عزیزم

 اونجا ونبخ صبح تا نباشه کس هیچ که برسیم جا یه به واستا خوابیدن مردم بابا کن بس: نفیسه_

 هستش ایی دیگه شب یه امشب.نمیشه اخه:پارسا_

 ندیدم چیزی تقویم تو مگه؟من هستش شبی چه:کیمیا_

 خانوم کیمیا هستش شبی چه میفهمی بعدا:پارسا_

 ؟ برسیم تا مونده راه چقدر جون کیمیا:رزادشه_

 رسیدیم تقریبا کنیم رد رو پیچ این:کیمیا_

 بگذرد نیز پیچ این نیست چیزی که پیچ خب:پارسا_

 دقیقه ده از بعد

 رسیدیم بفرما:کیمیا_

  یگهد یاچیز شدم کور من نمیدونم ولی رسیدیم میگی شما و اومدیم راه باز کردیم رد رو پیچ:پارسا_

 نمیبینم رودخونه چرا دونمنمی

 میبینی هم رودخونه باشی صبور:کیمیا_

 ؟ کنی بازی شعبده میخوای یعنی:پارسا_
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  میبینی رو سرپاینی این چیه بازی شعبده:کیمیا_

 میبینم که اره:پارسا_

 پایین بری باید رو همین خب:کیمیا_

 نیست؟ زیاد سراشیبیش یکم فقط بگو اول از رو همین خب:پارسا_

 ببینیش چطور که داره شما کرم به بستگی دیگه اون:یاکیم_

 پایین میرم من نفر اولین اصال:پارسا_

 میکند گیر پایش به سنگ ای لحظه در و میاد پایین به دویدن با پایینی سر از وحشتناکی طرز به پارسا و

 میفته و

 مرد پسرت که کجایی جان نه نه اخ:پارسا_

 میکنن خندیدن به شروع ها بچه که

 پایین؟ بریم راه این از باید ما یعنی جان کیمیا:شهرزاد_

 بگیرم گچ رو هاتون بدن تموم باید که پایین برین بخوایین اینجوری اگه بابا نه:کیمیا_

 بریم طرف کدوم از پس:فرهاد_

 دنبالم بیاین:کیمیا_

 حرکت نپایی به ها بچه که پایین سمت به بود مارپیچی مسیر اونجا که میره جلو قدم چند یه کیمیا و

 رسیدن بود نشسته جا همان و بود خورده زمین پارسا که جایی در و.کردن

 نمیفتادم بیام ور این از بگی منم به نمیشود دختر نشی ذلیل الهی:پارسا_

 بزنم حرف نذاشتین پایان اومدین سریع شما:کیمیا_

 پسر بدو بدو کنار بذار رو ها حرف این شو بلند حاال:فرهاد_
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 وای.کنید ول رو ها حرف این بابا کنید حرکت:رساپا_

 میرسند رودخونه به ها بچه راه دقیقه چند از بعد

 رسیدیم؟ رودخونه به پارسا اقا دیدی:کیمیا_

 بشینیم کجا حاال.رسیدیم اره:پارسا_

 بشینیم آالچیق تو تر اونطرف یکم بیاین:کیمیا_

 عالیه آالچیق اره:فرهاد_

 پس تر پایین یکم بریم پس خب:کیمیا_

 دوباره زمهی دنبال نریم دیگه که ببریم خودمون با دارید بر میبینید زمین رو هیزم هرچی ها بچه:پارسا_

 تنبل.ها پارسا نمیشه بد بدی کار به تن یکم:نفیسه_

 دیگه هستش همه منفعت خب:پارسا_

 دیگه کنیم روشن اتیش کنید جمع سریع شده هم سرد هوا کنید ول رو ها این:شهرزاد_

 خودم استاد به افرین:پارسا_

 از بعد و میکردن جمع رو بود زمین روی که هایی هیزم میکردن حرکت داشتن که همزمان ها بچه و

 رسیدن ها آالچیق به دقیقه چند

 ها بچه رسیدیم:کیمیا_

 رودخونه وسط آالچیق یه عالی چه وای:گندم_

 داره هم اتیش و نشستن جای تازه اره:شهاب_

 که ریدبذا ها سنگ تخته ی رو پاتون باشید مواظب فقط بیاید من سر پشت شما پس میرم نم:فرهاد_

 اب داخل نیفتید
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 میام نفر اخرین منم جلو برو تو اره:پارسا_

 میرند آالچیق داخل به سنگ های تکه روی از تک تک ها بچه و

 اتیش جای داخل وسط بریزن رو هیزم:شهاب_

 .اتش ایج داخل میریزند رو چوب همه که

 واقعا کنید؟نه روشنش میخوایین ها شما چجوری سرجاش رو چوب گذاشتیم ما االن خب:نفیسه_

 من بدونم میخوام

 باش اروم شما ما میکنیم کاریش یه حاال: پارسا_

 اصدت کردی روشن اگه شرط اصال.دیگه بکنی میخوای روشنش چجوری بدونم میخوام نه:نفیسه_

 چی؟ نکردی اگه ولی تبه میدم من نخورده تا هزاری

 میدم انجام من بگی تو هرکاری:پارسا_

 بگم من هرکاری گفت ها شاهدید همتون آقایون ها خانوم:نفیسه_

 میگی؟ چیکار حاال:پارسا_

 .بهم بدی سواری باید کنی روشن نتونستی تو اگه:نفیسه_

 قبول:پارسا_

 میکند باز رو کیفش زیپ در پارسا و

 هستی؟ چی دنبال:فرهاد_

  کنم روشن رو آتیش که میارم بیرون رو الکل قرص و کبریت دارم هیچی:ارساپ_

 نیست قبول عه:نفیسه_

 بفرمایی مرحمت باید رو تومنی هزار صدتا هم شما قبوله هم خیلی:پارسا_
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  بگیری تا باش خیال همین به:نفیسه_

  میده هزاری تا ۵۲۲ که نکرد شاهد مگه رو شما ها خانوم اقایون:پارسا_

 میکنن تایید خنده با همه که

 دیدی؟:پارسا_

 من از گرفتی کن خیال تو باش:نفیسه_

 بعد برای میذاریم رو مسائل این:پارسا_

 ها هیزم داخل انداخت پارسا رو الکل قرص بعد و

 بزنم؟ یا میزنی شهاب:پارسا_

 چی؟:شهاب_

 بزنم؟ یا میزنی تو رو کبریت بابا:پارسا_

  بزن خودت:شهاب_

 باشه:پارسا_

 میکنن گرفتن اتش به شروع ها هیزم و اتیش داخل میندازه و میکنه روشن رو کبریت پارسا و

 کنیم؟ چیکار خب چایی از اینم:پارسا_

  بزنین چیزی یه:نفیسه_

 بده رو گیتار اون:پارسا_

 گیتار اینم جان پارسا بیا:شهاب_

 فرهاد بگیرش بیا.گرم دمت:پارسا_

 دیگه بزن تو:فرهاد_
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 ببینم بزن نیستم بلد هک من:پارسا_

 من به بده باشه:فرهاد_

 پسر ماشاءاهلل ا:پارسا_

 خوب صدای با و زدن دقیقه چند یه میکنه شروع و کردن بازی گیتار تارهای با یکم به کرد فرهادشروع

 کردن زمزمه به میکنن شروع باهاش ها بچه که خوندن به میکنه شروع خودش

 تی،وق ها شب رفیق نداری،شده هم خودت یادگاری،که عکس ازتو،یه ازتو،تنهانشونم دیوونم دل:فرهاد_

 ازب قرارم،چشمامو بی که ندارم،وقتی رو تو ارزو،وقتی میشه روم،بازم به رو تنهام،میگیرمش خیلی که

 کنارم بیای میبندم،شاید

 من با اکیمی:ومیگه میشه خیره کیمیا سمت به و فرهاد برمیداره خوندن و زدن از دست لحظه یک در که

 میکنی؟ ازدواج

 یکم و میشه خیره زمین به هم کیمیا و.میشن خیر فرهاد و کیمیا به فقط و میشن ساکت یهو همه که

 اهنگ ادامه خوندن و زدن به میکنه شروع دوباره فرهاد و.میشه سرخ

 ستمه جوابتون منتظر من کنارم بشینی ندارم،که رو تو ،وقتی داره فایده چه میباره،اما بارون داره:فرهاد_

 خانوم کیمیا ها

 کنم فکر باید یکم بدید اجازه اگه: کیمیا_

 بدین رو خواستگاری جواب االن نمیدونم رو فرهاد نمیدم اجازه که من:پارسا_

 نباش عجول انقدر پارسا: شهرزاد_

 انومخ کیمیا این از داره یکسره بخوابم من نمیذاره ها شب اقا این بعد. استاد ام تحمل کم من:پارسا_

 میکنه بیدار رو من میزنه پا با خوابیدم یهو.میزنه حرف برام

 زدن حرف ها مورد این در سخته خیلی اخه: کیمیا_

 میمرم خوابی کم از دارم خدا به بخوابم یکم حداقل من بده جوابی  یه شما:گریه حالت با پارسا_
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 کن صبر یکم پارسا:اروم صدای با فرهاد_

 میدم ادامه نگیرم جواب تا من. نزن حرف تو:پارسا_

 بگم؟ چی من اخه:کیمیا_

 ما فرهاد این ی درباره نظرتون:پارسا_

 ندارم ایشون از خاصی شناخت زیاد من اخه:کیمیا_

 دش چی هر اگه هستم هم پشتش هم بگی هرجور. میکنم تضمین رو اقا این کمال و تمام من:پارسا_

 تینداش هرمشکلی هرچی میکنم خواستگاری داداشمون این برای شما از دارم من چون. بگید من به شما

 دارم رو شما هوای من بگین من به

  نده قرار فشار روتو جون کیمیا بکنه رو فکرش بذار دیگه بسته پارسا:گندم_

 نظرتون؟ خانوم کیمیا.میکنم خواستگاری دارم من هیس شما لحظه یک:پارسا_

 یکنهم سکوت و پایین میندازه رو سرش فقط کیمیا که

 مبارکه مخانو کیمیا.مبارکه جون فرهاد.مبارکه رضاست عالمت سکوت گفتن قدیم از.مبارکه پس:پارسا_

***** 

 {صبح فردا}

 فرهاد:پارسا_

 هوم:فرهاد_

 ظهره لنگ شو بلند فرهاد:پارسا_

 بخوابم بذار:فرهاد_

 خوابی هنوز میگم دکتر خانوم به من پس خب:پارسا_
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 داره کار باهام کیمیا:الودمیگه خواب و میشه خیز نیم فرهاد یهو که

 پسر میشکنه کمرت کیمیا خاطر به االن اروم بابا اوه اوه:پارسا_

 داره؟ کارم میگم بهت:فرهاد_

 مگه؟ میذاره محل رو تو اون اخه. نه:پارسا_

 اخه میزنی صدا رو من الکی داری مرض پس:فرهاد_

 اقا بیدارم صبح هفت ساعت من دادم بله بهش نم که پسری چه این نمیگه بعد دختر این اخه:پارسا_

 خوابیده هنوز شده ده ساعت

 نیست خونه اصال که اون:فرهاد_

 میکنه صحبت ها بچه با داره برگشته بود بیکار هستش خونه چرا: پارسا_

 تو نمیکنی بیدار رو من چرا پس:میشه بلند عجله با که همزمان فرهاد_

 زن هدیگ یکی مردم دارن ها انتظار چه. بگیری فحشم به بود نزدیک کردم بیدار من رو تو االن:پارسا_

 باشه راحت اقا که بدم کشیک باید من میگیره

 کیمیا پیش میرم دارم من کن ول رو ها این:فرهاد_

 .میشنه هم دختره کنار میره همینطوری االن بزن مسواک اول.ببینم واستا کجا کجا:پارسا_

 زنمب خودم به یکم بیام میز رو بذار رو عطرت اون بزنم مسواک میرم تا من.انداختی یاد شد خب:فرهاد_

 پیف مگه من عطر.بزنی میخوای رو من عطر بعد میگیری زن داری زن تو ها خندیدم یکم باز:پارسا_

 خودت به بزنی پافه

 باشه میز رو اومدم:خنده با فرهاد_

 {ظهر از بعد یک ساعت}

  نهار بفرمایید:خاله_
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 !!نبود؟؟؟ شام بفرمایید مگه:پارسا_

 بخور رو نهارت بیا تو خیلیه شام تا حاال:خاله_

 شند می حاظر سفره سر بر همه و

 هستش جا بشین جون نفیسه پیش برو جان کیمیا:خاله_

 من پیش بیا اره:نفیسه_

 چشم:کیمیا_

 مینشیند گندم و نفیسه میان در کیمیا و

 دارم کارت اینجا بیا لحظه فرهادیک: گندم_

 اومدم باشه:فرهاد_

 میره گندم سمت به و میشه بلند جاش از فرهاد و

 جانم؟:فرهاد_

 واستا:گندم_

 ینهمیش فرهاد جای سر میره خودش و مینشونه خود جای در زور به را فرهاد و میشود بلند جایش از گندم

 داماد و عروس افتخار به رو قشنگه دست کف اون بزن:پارسا_

 میشه سفید و سرخ خجالت از کیمیا و میکنن زدن دست به شروع همه که

 ها بخوریم دود خودمون شهر بریم باید فردا چون سیر دل یک بخورید رو نهار ها بچه:پارسا_

 ؟ برین میخوایین زودی این به:خاله_

 . دارن درس هم یکسری سرکار میرن یکسری ها بچه جان خاله اره:شهاب_

 میشن ناراحت نبرگشتشو موضوع از یکم کیمیا و فرهاد که



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

113 @romankhone 

 فرهاد اقا هستش کی حاال عروسی خب:شهرزاد_

 بگن خانوم کیمیا هرچی:زده خجالت صدای با فرهاد_

 ذلیله زن این شدیم بدبخت وای:پارسا_

 باشه ذلیل زن هم باید ماهی این به دختر فرهاد باشه هم خداش از.بهتر چه:نفیسه_

 ونخ ازمایش میرین شما کی خانوم کیمیا.  میدم  بعدا رو تو جواب:میخورد ماست که حالی در پارسا_

 بدید؟

 بگیرید تصمیم شما که هرچی نمیدونم:کیمیا_

 بهتر تر زود هرچی:شهرزاد_

 تهران میبریم خاله اجازه با خودمون با رو خانوم کیمیا پس:پارسا_

 بذارم تنها رو درمانگاه نمیتونم من.پارسا اقا نمیشه:کیمیا_

  تخت خیالت برو راحت نداریم چنانی اون مریض ما روستا این تو شکر خدارو:خاله_

 اخه:کیمیا_

 که کن جمع رو وسایل هم شما نداره دیگه ولی اما و اخه:میگه و وسط میپره صحبتش بین پارسا که_

 بریم

 باشه:کیمیا_

 میشه خوشحال میاد باهاش داره کیمیا که این از هم فرهاد و

***** 

 {صبح فردا}

 نذاشتین جا هستین؟چیزی اماده همه:پارسا_
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 میدن مثبت جواب همه که

 ها باشین من کیمیا مراقب ها بچه:خاله_

 خاله چشمام جفت روی به:گندم_

 میخوام رو  شیرینیم خاله؟من شد چی ما های شیرینی:کوچیک های بچه مثل پارسا_

 االن ظرف تو گذاشتم براتون کردم درست صدتایی بسته دوتا بمیرم تو برای امادست امادست:خاله_

 برات میارم میرم

 جان خاله ممنون خیلی:پارسا_

 ها بچه پیش برمیگرده محلی شیرینی پر ظرف دو با و میره خاله که

 شیرینی از اینم جان پارسا بیا:خاله_

 تقدیمت دش چقدر بودیم اینجا که شبی چند این و ها شیرینی این پول فقط. خاله ممنون خیلی: پارسا_

  کنم

 نمیخوام پولی بودین مهمان اینجا شما که برو. برو:خاله_

 برادر کاکا حسابه حساب:پارسا_

 ها دنبالت بیفتم برنداشتم رو چوب تا برو:خاله_

 نبینه خاله که جوری کمد رو میذاره میشماره پول چک پارساچندتا سریع که

 رفتیم ما خداحافظ خاله:پارسا_

 پناهت و خداپشت:خاله_

 زیر از رو ها اون خاله و میکنن حرکت در خروجی سمت به و میکنن خداحافظی خانوم خاله با همه که

 میشن راهی ماشین طرف به بچه و میریزه آب کاسه یک ها اون سر پشت و میکنه رد قرآن

 سپردم خودت به رو بچه این خدایا:  اسمون سمت میگره رو دستش خاله_
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 یدنرس ابشار به راه ایی خرده و ساعت دو از بعد ها بچه

 شدیم خسته بکنیم استراحت یه ها بچه:شهاب_

 .استاد.موافقم:پارسا_

 منی؟ با:شهرزاد_

 که نیست ما همراه ایی دیگه استاد که شما جز به بله:پارسا_

 بگو رو کارت خب:شهرزاد_

 چه هسخت خودش شما درس.ها نگیرین سخت سخت های امتحان ازمون دیگه دانشگاه برگشتیم:پارسا_

 بگیرین هم سخت هاینک به برسه

 تر سخت قبلی از داری امتحان یه اتفاقا:شهرزاد_

 . خدا رو تو نه:پارسا_

 گرفتی بیست پیش ی دفعه که تو باشه مشکلی نباید برات که تو:شهرزاد_

 بهتون بگم شدم نماینده ها بچه طرف از نمیگم خودم از که من:پارسا_

  بعدا بده نشون من به رو ها بچه تو:شهرزاد_

 میزنی رو حرفش اینجا تو داری که پارسا اخه کالسه و درس جای حاال:مگند_

 یانه؟ بگم باید االن از خب:پارسا_

 نه:شهرزاد_

 نبود ها بچه های حرف به اصال حواسشون و میزدن حرف دیگه باهم اروم اروم داشتن فرهاد و کیمیا

 چیه؟ تو نظر فرهاد:پارسا_

 چیه؟ چیم نظر:فرهاد_
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 اج یه میرم بعدا بریم رو راه یذره این پاشیم اصال کن ول عاشقی حسابی معلومه. ماشااهلل:پارسا_

 میکنیم استراحت

 اب داخل برم میخواستم تازه من. نه:شهاب_

 وقت اون بشین مریض ممکنه سرده خیلی ابش بهتره نرین اب تو شهاب اقا:کیمیا_

 ها باشه سرد هم ها قدر اون نکنم فکر:شهاب_

 همه نای خانوم کیمیا بشی مریض میخوای حتما تو:میگه بهش و شهاب سر تو زد ومار یکی پارسا که

 . دیگه میگه که میدونه چیزی یه حتما خونده درس

 میزنی حاال چرا بابا باشه:شهاب_

 بشه ذهنت ملکه تا:پارسا_

 شد:شهاب_

 بخوریم چیزی یه بریم رو نهار که ها بچه کنین حرکت. پس خوبه:پارسا_

 برسن ماشین به که کردن حرکت به میکنن شروع نفر چند نفر ندچ ها بچه که

 میرسند ماشین به دقیقه چند از بعد که

 بخوریم خوب جای یه رو نهار بشنید سریع:پارسا_

 اونجا بریم بگم رو جا یه من هست وقت اگه:کیمیا_

 هست که وقت اره:فرهاد_

  بریم بشنین.ذلیلی زن که الحق:خنده با پارسا_

 میشن ماشین سوار خنده اب همه که

 بریم؟ طرف کدوم بخت خوش زوج:پارسا_
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 میرسیم هدیگ دقیقه پنج تا برین مستقیم رو جاده همین:میگه و میکنه اشاره راستش طرف به کیمیا_

  دیگه نکنم رد که خانوم کیمیا هست حواستون:پارسا_

  هست حواسم اره:کیمیا_

 دشای گفتم عاشق قورباغه  دوتا شما هستین اشقیع و عشق دوران تو اخه:میگه شوخی به پارسا_

 بره یادتون بشه پرت حواستون

 پرو بچه.اصال چه تو به پارسا عه:فرهاد_

 میکنم نگاه رو جاده مستقیم شد اینطوری که اصال:کیمیا_

  دلم عزیز نمیخواد:فرهاد_

. زشته اشب ساکت بگین نم به هی شما ذلیله زن این میگم شما به هی من:میگه دوباره خنده با پارسا_ 

 ذلیله زن این اقا

 پارسا سر تو میزنه کیفش با محکم یکی نفیسه میخندن که همزمان ها بچه که

 بمونه یادت همیشه برای تو زد رو این:نفیسه_

 وحشی:بچگونه باصدای پارسا_

 زمان اون میارم یادت گرفتی زن هستش ذلیلی زن چه خودش نمیدونه بعدش.خودتی: نفیسه_

 میبینی حاال ساالرم مرد من نمیاد من به چیزی همچین اصال کردی خیال:رساپا_

 دید خواهیم:نفیسه_

 میخندن همگی ها بچه که

 پارسا اقا دارین نگه ابی نیسان اون پشت:کیمیا_

 چشم: پارسا_
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 به کنهمی شروع هم پارسا و میکنه حرکت نیسان کنه پارک نیسان پشت میره پارسا که همینطور که

 کردن حرکت شدنبال

 میرین دارین کجا: کیمیا_

 میرم دارم منم برم نیسان پشت گفتین من به شما:پارسا_

 بزن دور.مسخره:گندم_

 نرم؟ دنبالش یعنی:پارسا_

  خدا رو تو نداریم رو شوخی حال ایمم خسته دادا برگرد:شهاب_

 میداره نگه بود گفته کیمیا که همونجایی و میزنه دور پارسا که

 بشید پیاده میتونید میکنه صحبت شما با کاپیتان اقایون ها نومخا:پارسا_

 میرن رستوران داخل به و میشن پیاده ماشین از خنده با ها بچه که

 عدب که.میکنن حرکت خودش اصلی راه طرف وبه میشن هاشون ماشین سوار نهار خورون از بعد ها بچه

 خانه بزرگ درب جلوی میرن و میرسن اسعب بابا خونه به ترافیک و موندن راه تو ساعت چند از

 وامیستن

 خوابه االن که برم خودم عباس بابا قربون من که اخ:پارسا_

 خوابه؟ میدونی کجا از:گندم_

 میدونم دستم کف مثل رو اخالقاش تموم هستیم خونش ما ساله چند میدونی:پارسا_

 میاره داره خودش با رو لوسای از پر سبد یک بودو صحبت مشغول  زن پیر یک با باباعباس که

 میاد داره همراش کیه خانومه این.باباعباسه که این عه:شهرزاد_

 پس افتادیم عروسی دوتا:خنده با پارسا_
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 که. میشن پیاده ماشین از و  میکنن باز رو  خودرو های درب و میکنه خندیدن به شروع ها بچه که

  میشه هول ها بچه دیدن از یکم باباعباس

  گل باباعباس به به مسال: پارسا_

 میکنه سالم همه با همه عباس بابا و میکنن سالم باباعباس با همه که

 برید میام میذارم خانوم حاج ی خونه دم رو ها بار این برم من داخل برین شما تا ها بچه:باباعباس_

 امادست هم چایی داخل

 باباعباس حله چیز همه برو شما:پارسا_

 باز ور خونه درب ها بچه و ببره رو هاش بار خونه دم تا میره و میکنه حرکت زنه پیر اون با باباعباس که

 میشن باباعباس خونه وارد و میکنن

 ها نداشتیم خبر ما بود شیطون هم باباعباس این:پارسا_

 داره گناه داری چیکارش:شهرزاد_

 برسونم خونشون دم ببرم رو مردم وسایل برم باید دارم گناه منم خب:پارسا_

 کنی کیف که بدم نشون بهت گناهی یه االن برات بمیرم الهی اخه:نفیسه_

 که نهمیک فرار پارسا ولی بزنه رو پارسا تا میکنه پارسا طرف به دویدن به شروع حرف این با همزمان و

 میشه خسته کردن دنبال و کل کل دقیقه چند از بعد

 .هان میای چرا بدویی ادم دنبال نمیتونی که تو:پارسا_

 میبینی حاال میرسم رو حسابت:نفیسه_

 یهتصف رو ها حساب ی بقیه باهام بعدا برس رو باختی من به که شرطی اون حساب فعال شما:پارسا_

 میکنیم

 ها بچه طرف میاد و میرسه راه از هم باباعباس که میکنن خندیدن به شروع ها بچه که
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 بخیر رسیدن:باباعباس_

  باشه مبارک:پارسا_

 پسر؟ گفتی پرت و چرت تو باز:باباعباس_

 بود خوب خندهاتون همه چقدر ها میگفتین گل که دیدم چشمام با خوبه:پارسا_

 خالیجا که میکنه پرت پارسا سمت به و برمیداره زمین رو از دنپایی یه باباعباس لحظه همین در که

 پارسا میده

 بزنین میخوایین همه که کردم شما به بدیی چه من اخه:بچگونه ی گریه حالت به پارسا_

  برم تو قربون من اخ:گندم_

 میشه پرو دوباره االن نرو این ی صدقه قربون بابا:نفیسه_

 بخواد هم دلت خیلی:پارسا_

 نمیکنین معرفیش شماست؟چرا دوست خانوم این:میگه و میکنه اشاره ها دختر به باباعباس_

 بگم؟ من باباعباس:پارسا_

 میکشمت خودم بگی پرت و چرت:باباعباس_

 نیست ها دختر این دوست خانوم این که اوال. چشم:پارسا_

 کیه؟ دوست پس: باباعباس_

 بکنه ازدواج فرهاد با قراره ایشون دوما.میگم االن:پارسا_

 میکشن خجالت یکم کیمیا و فرهاد که

  یهویی چه. باشه مبارک باشه مبارک:باباعباس_

 میده کیمیا به و میاره در پول چک تا دو جیبش از باباعباس و
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 خدا به نیست الزم ها کار این ولی.ممنون خیلی:کیمیا_

 ریانج در بود کم که ببخشید داد کادویی یه باید خونه میاد که عروس بوده رسم قدیم از:باباعباس_

 دخترم نبودم

 ممنون خیلی:کیمیا_

 باباعباس کردی لطف:فرهاد_

 سهمیبو رو باباعباس و باباعباس طرف میره فرهاد که

 {صبح فردا}

 بریم؟ هستی آماده کیمیاجان:فرهاد_

 کنیم حرکت ام آماده اره:کیمیا_

 هک میبینن رو پارسا درب پشت که. میکنن حرکت خروجی درب طرف به خونه حیاط سمت از اروم که

 هستش ها اون منتظر

 بیاین اخه کجایی ده:پارسا_ 

 دیگه میریم میگیریم آژانس خودمون نمیدیم زحمت:فرهاد_

 گرفتی آژانس کن فکر اصال من به بده رو پول اون خوب:پارسا_

 باکالسه خیلی اینجا هم ها آژانس معلومه اره: شوخی به کیمیا_

 شدید سوار پراید کن فکر شما:پارسا_

 آزمایشگاه بریم کن حرکت هم حاال وظیفته نمیدم بهت کوفتم:فرهاد_

 بده نشونی یه خانوم کیمیا به رو خودت ها نداری هم روحی تعادل:پارسا_

 کن آتیش رو ماشین نزن حرف:فرهاد_
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 بشینین داماد اقا چشم:پارسا_

 رو آزمایششون جواب باالخره ساعت چند از بعد و آزمایشگاه به میرن و میشن ماشین سوار ها بچه و

 میگیرن

 چیه؟ جواب ببینم بگو شد آب دلم خانوم کیمیا سریع کن نگاه:پارسا_

 اخه هولی من جای تو باشم هول من که این جای:فرهاد_

 شلی اینطوری همیشه اخه نداریم این از بیش انتظاری تو از اخه ما:پارسا_

 خانوم کیمیا ده بگو شد چی جواب:پارسا_

  متاسفانه:کیمیا_

 چی؟ متاسفانه:میگه و کیمیا حرف وسط میپره سریع پارسا_

 کیمیا؟ چی متاسفانه:فرهاد_

 میخوره بهم هامون خون:شادی با کیمیا_

 شکرت خدایا شکر الهی:فرهاد_

 میمیرم من نگفتی کردی بود کاری چه این میمردم داشتم دختر:پارسا_

 میکردم حلش بود من میشد چیزی اگه سالم و مایی کنار که االن:کیمیا_

 بگیریم جشن باید االن. دیگه کن تموم پارسا:فرهاد_

 هم وقت هر تا پیشتم ساعته۴۹۳ هم االن میگیرم لپو ساعتی ازت من نداره فرقی برام که من:پارسا_

 میگیرم رو پولم میمونم بگی

 تیتونس اگه هم رو پول که این سوما موندی خودت که این دوما میکنی بیخود شما که این اوال:فرهاد_

 بریم کن حرکت هم حاال. میدم جایزه بهت بگیری ازم

 وریف دربستی. باال بیا. دربستی باکولر دربستی:میگه بلند و نمیکنه توجهی فرهاد به پارسا_
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 ببینم شو سوار بردی رو ابرومون:فرهاد_

 بدم سرویس بهت مجانی و مفت که نمیشه بیارم در پول باید منم بابا:پارسا_

 بیا کن کار یکم بمون هم تو میریم ما پس:فرهاد_

  بریم شو سوار گمشو خره:پارسا_

 میرن و نمیکن حرکت و میشن ماشین سوار ها بچه که

 پارسا:فرهاد_

 جانم؟:پارسا_

 خونه برو بعد بگیرم شیرینی کیلو چند دار نگه فروشی شیرینی یه جلوی:فرهاد_

 تو و میدونم من بگیری خشک فقط حله اونم:پارسا_

 میگیرم تر شیرینی بابا باشه:فرهاد_

 میره و میده ادمه مسیرش به فرهاد که

 {دقیقه چند از بعد}

 شهر؟ باال طرف یرهم داری چرا:فرهاد_

 دیگه بگیری شیرینی جا بهترین برم باید خب:پارسا_

 ها فروشی شیرینی ی بقیه با داره فرقی چه خب:فرهاد_

 همین میاد در تر گرون پولش یکم فقط هستش شیرینی همون شیرینی هیچی:پارسا_

 . پارسا:کیمیا_

 جانم:پارسا_

 بذاری رجخ االن از آیندم شوهر دست رو میخوای چرا:کیمیا_
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 شما؟ فرمودین جانم؟کی:پارسا_

 آینده شوهر:کیمیا_

 میخنده اروم ریز ریز فرهاد که

 میشنوم چی وای:پارسا_

 مگه؟ میشنوی چی:فرهاد_

 ها بوده من دوست اول خانوم کیمیا:پارسا_

 خودمه شوهر. بیخود:کیمیا_

 میده گوش تا دو این صحبت به فقط و میخنده باز فرهاد که

 نشستم؟ شما آینده شوهرررر کنار ام تاکسی راننده اینجا پس من:پارسا_

 شاید:کیمیا_

 داشتیم؟:پارسا_

 داریم هم حسابی داریم پیش دقیقه چند از:کیمیا_

 تسلیم بابا باشه:پارسا_

 میکنه پارک ترانه رستوران جلوی و ترمز میزنه پارسا که

 اینجا؟ اومدی چرا:فرهاد_

 نبشی پیاده داره کارم ترانه:پارسا_

 تسم به خودشون و میدن رستوران پارکینگ مسئول به رو سویچ و میشن پیاده ماشین از همه که

 میکنن حرکت رستوران

 بزرگه چه وای:کیمیا_
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 میمونه کاخ مثل داخلش بیرونشه که این دیدی رو کجاش 

 تراماح ها اون برای و میکنن باز ها بچه برای رو در ها مستخدم و میشن نزدیک ورودی در به که

 میکنن راهنمایی خالی میز یک سمت به رو ها اون و میگیرن تحویل رو کیمیا کیف و میزارن

 بزرگه چه وواییییی:کیمیا_

 ها میره پشه االن ببند:پارسا_

 پارساا:فرهاد_

 . دیگه میکنه شوخی اونم خو:پارسا_

 میاد ها بچه سمت به میشناسه رو پارسا که گارسونی همون لحظه همین در

 محمودی اقای سالم:سونگار_

 هستن؟ بانو. سالم:پارسا_

 باال رفتن االن بودن پایین پیش لحظه چند:گارسون_

  اومدم من که کنین هماهنگ باهاشون لطفا:پارسا_

 ندارید؟ میل چیزی شما. میکنم هماهنگ میرم االن. چشم:گارسون_

 نه فعال:پارسا_

 کنید صدام داشتین الزم چیزی: گارسون_

 ممنون هباش:پارسا_

 اومدن ها بچه که میده اطالع ترانه به رستوران داخل تلفن با و میره گارسون و

 میذارن بهت احترامی چه:کیمیا_

 دیگه اینیم ما:پارسا_
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 ... ها رستوران اینجور و ماشین این. پولدارین بچه نکنه:کیمیا_

 میمیفه رو چیز همه دیگه دقیقه چند تا. نیست ها خبر این بابا نه:فرهاد_

 باشه: کیمیا_

 ورط به و شدن بلند جاشون از که میاد داره سمتشون به که دیدن رو ترانه ها بچه دقیقه چند از بعد

 شد بلند هم کیمیا طبیعی

 سالم:ترانه_

 میکنن معرفی همدیگه به رو ترانه و کیمیا و میکنن سالم ترانه با همه که

 شو بلند هم شما خانوم عروس بشید بلند مخصوص مهمانان جایگاه بریم شید بلند:ترانه_

 شهر مهم افراد مخصوص قسمت به و میفتن راه اون دنبال به ها بچه و میکنه حرکت جلو ترانه که

 یزیم یک روی بر و میکنه افراد این با کردن سالم به شروع پارسا که.بودن نشسته اونجا که میرن

 میشینن

 باید اینطوری نمیره پایین گلوم از لقمه یه من هستن شهر های گنده کله همه که ها این ترانه:پارسا_

 اومده کجا از این میگن وگرنه نبینن باشم مواظب

 باش راحتی هرجور. نده اهمیت بهشون:ترانه_

 مرده ونا بگم برات واستا هستن ها ترین دار پول جز ها این میشیم نابود کنن فوتمون یه بابا:پارسا_

 ور نشسته کنارش که زنه اون ولی داره ماشین نمایشگاه من سر موی اندازه به اون میبینی رو چاقه

 . نمیشناسم

 رچیه این ریخته موهاش میبینی رو کچله مرده این:میده ادامه پارسا و میکنن ایی خنده یه ها بچه که

 ینیمیب هم الغره مرده اون.بشماره بتونه نکنم فکر رو پولش میسازه این قیمته گرونه و شیک برج

 ارایش لوازم هرچی اون میبینی رو زنه اون بغلی میز میریم حاال.هستش شریکش اونم نشسته شکنار

 امش داره هم باکالس چه نکرده ارایش هم هیچ خودش ببین ندیده خیر میکنه پخش رو بازار تو هست
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 دار ونهکارخ اونم نشسته خردلی شلوار و کت یه با پشتت که فرهاد میینی رو مرده اون. میکنه کوفت

 ...که هم بغلی میز اونم. شهره بزرگ

 چه بابا بدین سفارش رو غذاتون اند چیکاره انگار ازشون میگی همچین.پارسا دیگه بسه عههه:ترانه_

 میشناستشون هم دقیق

 هستن مشهور که هم ها یکسری و کار برای رفتم اینها بیشتر پیش کنم چیکار خب:پارسا_

 بده سفارش غذا کن ول:ترانه_

 چشم:ساپار_

 بیارن براشون که میدن دسر سفارش و میخورن رو غذاشون شوخی و خنده با ها بچه

 ؟ هستش کی عروسی خانوم عروس خب:ترانه_

 باشه مناسب وقت هر نمیدونم:کیمیا_

 فرهاد:ترانه_

 بله؟:فرهاد_

 کنین؟ برگذار میخوایین کجا عروسی:ترانه_

 بگیریم رو جا یه یمدار که پولی به توجه با باید. نمیدونم:فرهاد_

 من با جاش: ترانه_

 شما داشتین لطفت ما به خیلی هم االن تا نمیشیم شما مزاحم خانوم ترانه ممنون خیلی:فرهاد_

 میکنی قبول هم شما و.دارم دوست رو کار این خودم:ترانه_

 اخه:فرهاد_

 ترانه الحا.که نداره اخه،اما، ولی دیگه میگه چیزی یه ترانه وقتی دیگه:میگه و وسطش میپره پارسا که

 شما؟ کنی برگذار رو عروسیشون میخوای کجا جون
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 ؟ چیه خودت نظر:ترانه_

 اینجا؟ هستش طبقه چند گفتی:پارسا_

 باهوش ادم قربون:ترانه_

 رستوران؟ تو:فرهاد_

 مگه؟ داره مشکلی اره:ترانه_

 از شما و میشه تعطیل انرستور شب اون بعدش.ها میره بیرون موزیک صدای ولی.نه که مشکلی:فرهاد_

 میفتید کاسبی و کار

 جون ترانه میگه راست فرهاد:کیمیا_

 راسمم فکر شما باش نداشته تعطیلی کار به کاری دوما. داره صوتی عایق هاش دیوار اینجا اوال:ترانه_

 . بکنید رو

 میکنیم هماهنگ رو چیز همه تو و من باش نداشته کاری ها این به تو ترانه:پارسا_

 چیکارس داماد پس:رهادف_

 یمیگ بعد خریدم برات من رو پوشیدی که پیرهنی اون.اخه چیه میدونی خرید اخه تو. هیچی:پارسا_

 من به بسپار رو چیز همه خرید

 سیعرو تو بیایم هم ما بده کیمیا و من به ندا یه عروسی ی موقعه فقط تو پای چیز همه باشه:فرهاد_

 ستنی داماد عروس برای که عروسی نداره فرقی نبودین هم نبودین الحا:میگه پارسا و میخندن همه که

 باشن شاد یکم که دوستانشونه واسی

 و یرنم فورشی شیرینی به و میان بیرون رستوران از شوخی و تعارف کمی و دسر خوردن از بعد ها بچه

  میکنن حرکت خونه طرف به و میگیرن شیرینی جعبه دو

 اومدیم ما خونه اهالی اهای:پارسا_
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 ها ههمسای همه ظهره دم پایین بیار رو صدات پسر اروم:میگه سریع و بیرون میاد اتاقش از باباعباس_

 خوابیدن

 عام؟ همسایه یا خاص های همسایه باباعباس:پارسا_

 میگه هایی چیز یه پارسا به لبش زیر باباعباس که میکنه فرار سریع و

 شد؟ چی ازمایش ی نتیجه فرهاد:باباعباس_

 باباعباس بود مثبت:فرهاد_

 شکر خدارو:باباعباس_

  میکنه تعارف باباعباس به و میکنه باز رو شیرینی ی جعبه یه فرهاد که

 رینیشی چایی و بیاید ها بچه با میزارم چایی منم میکنین عوض رو هاتون لباس شماها تا:باباعباس_

 بخورید

 باباعباس میزنی رو من بیام. نمیام من:گفت شنید می رو ها صحبت دور از که پارسا

 .بیای که نخواست هم کسی: باباعباس_

 رو ها بچه نای بزنی خواستی تا میشینم کیمیا و فرهاد کنار میرم ولی میام شد اینطوری که حاال:پارسا_

 کنم خودم سپر

 گفتم من حاال میکنم خورد رو پات قلم من اینور بیا تو:باباعباس_

 همه میشن دار خبر ازمایش ی نتیجه از که همه ربع یک از بعد و میشن هخون وارد خنده با ها بچه که

 .میکنن شیرینی و چایی خوردن به شروع خنده و شوخی با هم دور و میشن حیاط وارد خوشحال

 اون سوار دبای کیمیا که اتوبوسی سمت به ها بچه و روستا به برگرده میشه مجبور کیمیا روز چند از بعد

 میکنن حرکت بشه

 فرهاد ها نباشی ناراحت:کیمیا_
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  اخه میشه مگه:فرهاد_

  میشه خوبشم خیلی:کیمیا_

 میشی دور ازم داری نیستی ناراحت االن تو یعنی:فرهاد_

  بگیرم انتقالی باید برسم بهش باید کارمه ولی. معلومه که اون  ناراحتم خب:کیمیا_

 ها بزن زنگ بهم زود زود:فرهاد_ 

 دیمب اره باهم باید دیگه که باش خوش برو نمونده عروسیمون تا چیزی شبعد.چشم به اونم:کیمیا_

 بگیریم تیشه

 .اصال نوچ:فرهاد_

 دید خواهیم:کیمیا_

 روستا تا برسونمت میذاشتی کاش.باشه:فرهاد_

 دنبالم میاد خاله هم طرف اون میرسم راحت نیست راهی:کیمیا_

 برسونمت میشد کاش بهت میگم بازم:فرهاد_

 زیاده وقت ها حاال الحا:کیمیا_

 کنیم صحبت تصویری باهم که بود هم اینترنت روستا اون تو کاش:فرهاد_

 رافشاط به مسافرت بیاد کسی دیگه و میگیره ها ادم از رو وقت اینترنت.نداره که بهتر همون:کیمیا_

 هستش گوشیشون تو سرشون همش نمیکنه توجه

 درسته اینم:فرهاد_

 برن کنن حرکت و بشن ماشین سوار که میکنن صدا رو مسافرها لحظه همین در که

 باش خودت مواظب:فرهاد_
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 همینطور هم تو: کیمیا_

 بزن زنگ رسیدی:فرهاد_

 خداحافظ. میزنم زنگ باشه:کیمیا_

 خداحافظ:فرهاد_

 سوار یقهدق چند از بعد و کنه حرکت اتوبوس که میمونه منتظر هم فرهاد و میشه اتوبوس سوار کیمیا که

 برمیگرده خونه به میشه پارسا ماشین

 رسوندیش؟:پارسا_

 میرسوندمش خودم میخواست دلم ولی.اره:فرهاد_

 بکن رو دنیا حال بگیر یاد من از یکم راننده شده من واسی االن ببینم بشین:پارسا_

  خوندن و دادن قر به میکنه شروع پارسا که

 میبینن ها همسایه االن پارسا بشین:فرهاد_

 عروسی روز که کنم تمرین باهات باید االن از وسط بیا هم تو نمیکنم که بدی کار ننببی خب:پارسا_

  نزنی گند

 میکنم رو خودم کار ندارم ها کار این به نیازی من:فرهاد_

 پسر کنی تمرین باید دیگه روز ده از:پارسا_

 کنی کیف که بکنه باهات باباعباس میگم رو تمرین:فرهاد_

 عروس با تو باباعباس پیش برم من قراره کردم هماهنگ من باباعباس با کردی خیال چه تو:پارسا_

 خودمون خونه خانوم

 نکنه درد دستتون:فرهاد_
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 ازت ام بسته دیگه داداش میره گیج داره سرم کردی تشکر من از همه این که حالت این از اصال:پارسا_

 نداریم انتظار انقدر

 رفتن؟ ها بچه.زیاده سرت از اینم:فرهاد_

 خودشون زندگی سر رفتن همه پیش ساعت یک اره:پارسا_

 عجیبه برام میکنه؟یکم محبت ما به اینقدر چرا ترانه این:فرهاد_

 باشیم هم دور داره دوست هم شاید.دادم انجام براش که موضوع همون خاطر به شاید:پارسا_

 عجیبه برام باز ولی:فرهاد_

  خوریمب رو شام داخل بریم کن ول رو ها این:پارسا_

 کردی؟ درست چی حاال:فرهاد_

 میخوری رو هات انگشت که نظیر بی چیز یه:پارسا_

 هست؟ چی حاال:فرهاد_

 نیمرو:پارسا_

 میدن انجام رو فردا های کار و میخورن شام و میشن خونه وارد خنده با فرهاد که

***** 

 {بعد ماه چند}

 پوشیدی؟:پارسا_

 گهدی میپوشم االن واستا دقیقه دو:فرهاد_

  بپوشه راحت بزار نکن هولش پارسا:کیمیا_

 پوشیدی؟:پارسا_
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 بکنه رو کارش راحت بذار ها هستم تو با عههههه:کیمیا_

 تحانام شلوار و کت داره بدبخت بکنه رو کارش راحت بذار میگی که هستش دستشویی مگه:پارسا_

 میکنه

 تربیت بی:کیمیا_

 میاد بیرون سفید مردانه پیراهن و مدادی نوک شلوار و کت یه با لحظه همین در فرهاد که

 خوبه؟:فرهاد_

 نیست بد:کیمیا_

 افتضاحه اه کردین انتخاب چی ببین اومدم کردم پارک رو ماشین تا دقیقه دو ندارین سلیقه میگم:پارسا_

 که خوبه:فرهاد_

 ات سلیقه اون با دیگه نزن حرف تو:پارسا_

 بده؟ شا سلیقه کجاش. خوبی این به اش سلیقه:کیمیا_

 بکنه تعریف کی نکنی تعریف تو. کنی تعریف تو باید فقط دیگه:پارسا_

 رو دامادیش لباس فرهاد و میکنن انتخاب لباس یک و میبینن رو ها لباس دیگه یکسری ها بچه که

 میخره

  خداوکیلی شدم خسته. خریدیم لباس یه باالخره رفتیم که فروشگاه همه این از بعد اخیش:فرهاد_

 نباشی خسته:کیمیا_

 باشی زنده: فرهاد_

  برن همدیگه صدقه قربون میخوان همینجا االن بابا کنید تموم رو ها حرف این دیگه حاال:پارسا_ 

 داری؟ مشکلی بریم هم ی صدقه قربون میخواد دلمون:فرهاد_
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 نداشتم انتظار ازت واقعا نوچ نوچ نوچ. رفت فروختی رو من درجا اخ اخ اخ:پارسا_

 پایین بیار رو انتظارت سطح پس:میده رو پارسا جواب کوتاه خنده یه با فرهاد_

 ها میبینم شما چشم از رو ها این ی همه من خانوم کیمیا:پارسا_

 من چشم از چرا وااا:کیمیا_

 تازه این نبود اینطوری که بود من پیش وقتی تا بچه این وگرنه.تو چشم از اره:بچگونه گریه با پارسا_

  شده دراز زبونش

 میگی راست میکنه فکر کیمیا پارسا نکن شوخی:فرهاد_

 فرهاد:کیمیا_

 جانم؟:فرهاد_

 نمیشم ناراحت کارهاش از و   میشناسم دستم کف مثل رو پارسا کامل دیگه من:کیمیا_

 میشناسن دستشون کف مثل رو من که من حال به وای:پارسا _

  خدا جز نمیشناسه کس هیچ رو پارسا این کیمیا:فرهاد_

 میکنن حرکت کرده هماهنگ ترانه که مزونی طرف به و میشن ماشین سوار خنده با ها بچه که

 شنمی عروس لباس مزون وارد تک تک و رسیدن میخواستن که مزونی اون به ها بچه دقیقه سی از بعد

 میکنه سالم ها بچه با و میشه بلند بود نشسته که صندلی روی از فروشنده و

 اومدیم خانوم ترانه طرف از ما.خانوم سالم:پارسا_

 تا باال هطبق بفرمایید بفرمایید میارید تشریف که دادن اطالع و زدن زنگ خودشون بله بله:فروشنده_

 ببینید رو ها عروس لباس

 رو ها لباس و میرن باال ی طبقه به اون سر پشت ها بچه و میکنه حرکت جلو جلو فروشنده خود و

 میبینند
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 اشهب گرون خیلی باید ها لباس این:میگه وار زمزمه فرهاد گوش در و میشه نزدیک فرهاد به کیمیا_

 فرهاد

 ولشپ برام هیچ بیاد خوشت تو فقط: میگه و میکنه نزدیک کیمیا گوش طرف به رو صورتش فرهاد_

 میرسه پولش نیست مهم

 ماش از اواقع.درگوشی نیست زشت نوچ نوچ نوچ.هان. میگین دیگه هم گوش در دارین چی شما:پارسا_

 امعهج پزشک شما ناسالمتی چیزی یه بگی باز رو فرهاد این حاال خانوم کیمیا نداشتم انتظار دیگه

 هستین

 ببین رو ها لباس زشته پارسا:فرهاد_

 نگفت کیمیا برای تک تک که ها لباس نوع و جنس دادن توضیح به میکنه شروع فروشنده که

 کنید؟ امتحان تا بیارم براتون رو کدوم حاال خانوم عروس:فروشنده_

 تره؟ قشنگ کدوم ها بچه:کیمیا_

 نبود؟ خوب اولی اون:پارسا_

 بود جلف زیادی یکم:کیمیا_

 یه خب وایستادی ماست مثل صاف همینطوری من برادر دیگه بده نظر خب خوابی داماد اقا:پارسا_ 

 بده نظری

 نیومد خوشم زیاد بدم نظر چه اخه:فرهاد_

 من یول خوبه ها طرح این. میخوام سنگین چیز یه من ها لباس هستن بچگونه یزیاد اخه منم،:کیمیا_

  هستم گیر سخت یکم

 قیقهد چند تا که نه کیمیا:میگه خنده با نشنوه فروشنده که جوری و ها بچه نزدیک میاد اروم:پارسا_

 نمیاد خوشت االن که نه هستن گرون ها این میگفتی خدا بنده این به پیش

 دفرها:کیمیا_
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 جانم؟:فرهاد_ 

 گفتی؟ پارسا به رو هامون حرف رفتی کی:کیمیا_

  نگفت که من:فرهاد_

 میدونه؟ رو ما های حرف که داره غیب علم پس:کیمیا_

 اشه گوش این نه میگی نمیشناسی رو این هنوز میگم بهت.خدا بنده وایستاده گوش نخیر:فرهاد_

  تیزه خیلی

 زدیم حرف اروم خیلی ما ولی: کیمیا_

 هستش خدادادی دیگه اینم ما:میگه پیروزمندانه ژست یک با پارسا_ 

 یارم؟ب برات رو کدوم نگفتی خانوم عروس:کردن صحبت به میکنه شروع فروشنده لحظه همین در که

  ها مدل این از نیومد خوشم زیاد ولی ممنون:کیمیا_

 باال ی طبقه بریم بیا فرستاده، رو شما هم جون ترانه و پسندی مشکل خیلی پس:فروشنده_

 اسولب میکنه باز رو ها کمد در فروشنده و میرن ساختمان طبقه اخرین به و میکنن حرکت باهم همه و

 میاره بیرون را زیبا بسیار های عروس

 ینینبب بهتر شما از کی خصوص، به های مشتری برای و هستش ترک کار همه ها لباس این:فروشنده_

 میاد خوشتون ازشون

 هستن قشنگ خیلی این:کیمیا_

 یرونب مخصوصش جایگاه از رو اون که میگه فروشنده به و میکنه اشاره ها لباس از یکی به دست با و

 پارسا و دفرها که نمیده اجازه و رو لباس میکنه امتحان دقیقه چند از بعد و. کنه امتحانش بتونه تا بیاره

 .ببینن تنش تو رو عروس لباس

 اشهب داشته ایرادی شاید ببینیم نذاشتی چرا:زدن حرف به میکنه شروع ها کوچیک بچه مثل پارسا_
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 بشه سورپرایز که فرهاد برای بپوشم عروسی شب تو فقط میخوام. بود خوب هم خیلی:کیمیا_

 بشه سورپرایز بعدا که ببینه این نمیذارم ببینم من بپوش خب:شوخی به پارسا_

 نکرده الزم نخیر:کیمیا_

 اخه:پارسا_

 گهدی ببینیم شب همون داره دوست پارسا باشه راحت بذار:میگه و صحبتش وسط میپره دفرها که_

 کشی می رو خودت داری تو جاش به بزنم بال بال باید من دیگه نکن اذیتش

 چجوریه قیمتش ببینیم بیاین هم شما خانومه این پیش برم من هیچی که تو:پارسا_

 دیگه میریم باهم واستا:فرهاد_

 باشه:پارسا_

 یرنبگ تحویل رو لباس و کنن پرداخت رو لباس پول تا میکنن حرکت اول طبقه سمت به ها بچه که

 لباس؟ این میشه چقدر ما برای اخرش خانوم:پارسا

 پیش میز روی و میده قرار خودش مخصوص جایگاه تو رو لباس و میزنه لبخندی یک فروشنده که

 میگه و میذاره کیمیا

 بشید پیر همدیگه پای به شاءاهلل ان ومخان عروس مبارکه:فروشنده_

 ممنون خیلی:کیمیا

 چند؟ اخرش نگفتید خانوم: پارسا_

 شده حساب:فروشنده_

 بودیم باال که ؟ما کرده حساب شده؟کی حساب:فرهاد_

 رو لباس ی هزینه اینترنتی گرفتن قرار جریان در و بودین باال زد زنگ بهم جوون ترانه:فروشنده_

 کردن پرداخت
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 کنم پرداخت تا بگید ما به رو هزینه و برگردونید رو ایشون پول لطفا:دفرها_

  بکنم نمیتونم رو اینکار متاسفم:فروشنده_

 ما به بگید رو لباس قیمت پس:پارسا_

 نگم گفتن جوون ترانه نمیتونم اینم: فروشنده_

 که نمیشه اینطوری:فرهاد_

 منمیتون من بگید جوون ترانه به خودتون شما:فروشنده_ 

  بریم کنین حرکت ها بچه.خانوم شما لطف از ممنون خیلی:پارسا_

 میکنن حرکت ماشین سمت به و میان بیرون فروشگاه از ها بچه که

 پارسا:فرهاد_ 

 هان:پارسا_

 کرده رو کار این چرا ببین بزن ترانه این به زنگ یه:فرهاد_

 گوشیش نیست شبکه در میزنم زنگ دارم:پارسا_

 نبز دوباره:فرهاد_

 نیست شبکه در میزنم دارم:پارسا_

 شدم خسته بزنید زنگ دوباره اونجا خونه بریم ها بچه:کیمیا_

 باشه:فرهاد_

 کنیم حرکت شین سوار: پارسا_

 میکنن حرکت خونه سمت به و میشن ماشین سوار ها بچه و

 نداد؟؟ جواب ترانه...پارسا:فرهاد
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 .ممیزن بهش سر یه میرم شب نداره عیب!نداد نه:پارسا

 .ما به اینجا تا کرده لطف خیلی...کنم تشکر باید...باهات میام منم پس:فرهاد

 !دیگه میام منم:کیمیا

 !میبریم توروهم باشی خوبی دختره اگه باشه:پارسا

 میکنه ریز خنده یه فرهاد

 !االااان کنی دفاع من از باید...میخندی چرا تو فرهاد عهههه:کیمیا

 !نکن اذیت رو خانمم...بد پسرِ...پارسااااا:فرهاد

 .ترانه پیش بریم دیگه چندساعت تا بخوابم یکم میرم من!لوس چه... عه عه:پارسا

 نمیخوری؟ چایی خواب قبل...برو برو:گفت کرد خاموش رو چایی زیر که درحالی فرهاد

 !نیست حسش نه:پارسا

 !باشه:گفت و گلی گل کوچیک سینی تو گذاشت استکان دوتا فرهاد

 ....بعد ساعت چند

 !چسبید خیلی...بــود دوشی عجب:پارسا

  باشه عافیت:فرهاد

 !کنم دود بایـد اسفنـــــــــــــــد!شدم خوشگل حموم رفتم باز من:پارسا

 !!!!!!!سقـــــــف به اعتماد:کیمیا

 !میخندن بلند باهم کیمیا و فرهاد

 طلبت یکی...دیگه باشه...عه:پارسا

 تو بریم:پارسا
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 همیگ امد خوش و میکنه باز براشون رو ای قهوه بزرگ در نگهبان رستوران در مد میرسن بچها وقتی

 .بهشون

 امدیــد خوش سالم:خدمت پیش

 هستن؟؟ بانو ممنون... سالم:پارسا

 !هستن بله: خدمت پیش

 !ایشون اتاق میریم ما اجازه با پس:پارسا

 ! شماست دست ماهم اجازه...بفرمایید:خدمت پیش

 !هتران اتاق سمت میرن و میرن باال رستوران گوشه شیک های پله از بچها با و میزنه لبخند پارسا

 !بزن در بزن در:کیمیا

 ...!بابا میدونم:پارسا

 .بفرمایید گفت که میاد ترانه صدای بعد و میزنه در به اروم ضربه چندتا پارسا

 نمیدی؟؟؟؟ جواب مارو تلفن دیگه حاال...ســـــــــــــالم:پارسا

 میکنن سالم و میبندن درو و تو نمیا بچها

 !میگذره خوش...خوشبختی زوج چه به به!هستین خوب...ســــــــــــالم:ترانه

 چرم مبل ور میشینه پارسا...پرسی احوال بعد و میدن دست کیمیا با ترانه و میکنن تشکر کیمیا و فرهاد

 !ترانه میــــز بغل رنگ مشکی

 !هی....شدم نامرئی کنم فک...نمیبینن منو اینا...روزگار هــــــــــــــــــی:پارسا

 خندیدن به میکنن شروع باهم همه

 !ندم جواب شمارو تلفن میشه مگه...ورا ازین....سهیــــــل ستاره ســـــــــالم:ترانه
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 !شده که حاال:پارسا

 سوخته...اب تو افتاد گوشیم:ترانه

 !هاها...نیستم ناراحت دیگه پس...واقعا...عه:پارسا

 !میکنی توذوق شده خراب گوشیم:ترانه

 بیرون ببریمت اومدیم میگه و میخنده پارسا

 ...!کجا:ترانه

 !عاج ساحل:پارسا

 برین؟؟؟ میخواین کجا خب...مزه بی:ترانه

 .چهارتایی کافه میریم:فرهاد

 !جون ترانه بریم شو اماده:کیمیا

 بریم امادم من باشه:ترانه

 در لویج اورد پارکینگ نگهبان که ترانه رنگ سفیــــــد ماشین وارس و بیرون میان رستوران از بچها

 !شدن

 االن؟؟؟ دیگه جا یه میریم که بود چش من رستوران پارسا:ترانه

 !من مهمون دیگه جا یه میریم...نداره حرف که شما کاخ:پارسا

 !بابا افرین...اوووم:ترانه

 دیگه اینیم ما: پارسا

 .!..بزرگ کافه یه سمت میرن بچها

 بودن باهم و اونجا موندن ساعت یک بعد
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 ...بیرون کافه از میان

 بشینه فرمون پشت که میخواد پارسا از ترانه

 ...خیابونا تو  میکنن حرکت و میشن ماشین سوار

 !گذشت خوش خیلی...امشب بخاطر ممنون...پارسا اقا:کیمیا

 پارسا مرسی اره اوووم:فرهاد

 ...!ممنوووووون...دوستام با نرفتم بیرون بود وقت خیلی:ترانه

 !شهمی تکمیل پاییزی هوای این تو درختاو زیر خوب جای یه تو روی پیاده یه با خوش شب این:پارسا

 ؟.....پارک میری داری:فرهادم

 اره:پارسا

 ...پارک به میرسن دقیقه ده بعد

 ...نمیش زدن قدم مشغول پارک زیبای ابگیر بغل رو پیاده تو باهم همه و میشن پیاده

 ..کردن پچ پچ و زدن حرف اروم به میشن مشغول فرهاد و کیمیا

 !!بزنیـــد حرف باهم راحت شما میریم راه جلوتر ترانه منو:پارسا

 !!پارسا اقاااااا مرسی:کیمیا

 میگیرن فاصله هم از یکم و

 پارک فک نارنجی و زرد برگای کردن لگد به ای دقیقه چند و شد حاکم سکوت یکم پارسا و ترانه بین

 !گذشت

 !داری خاستگار چقــــدر که نکردی؟میدونم فکر بهش ترانه؟تاحاال نمیکنی ازدواج چرا:پارسا
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 هاشون یخیل...نخواستن خودم واسه منو میکنم فکر حاال تا خاستگاریم میان که کسایی ولی...چرا: ترانه

 !!سراغم اومدن بودن دیده ور اموالمون و میشناختن رو پدرم که اونجایی از فقط و اصال ندیدن منو

 فتهگ شهاب دوستت گفتی که هم شغل....میشه تموم داره که دانشگات...نمیکنی ازدواج چرا تو:ترانه

 !شرکتش میبرتت

 ...هیچوقت نرسم میخوام که اونی به شاید...فکرش تو فقط البته...هستم فکرش تو منم:پارسا

 !داری دوست یکیو پس:گفت مکث با ترانه

 !ساده داشتن دوست یه از بیشتر لیخی:پارسا

 ؟!نگفتی بهش:ترانه

 دوستم اگه میکنم فکر این به!نــــــه:میگه و میزنه پا با رو بود زمین رو که کوچیک بلوط یه پارسا

 ــگهدیـ شه متنفر من از من اعتراف با اگه...باشه دیده برادر یه چشم به منو فقط اگر...باشه نداشته

 باشم داشته دوسش یواشکی حتی نمیتونم

 !نابود...کنه نابود منو میتونه این:پارسا

 بهش؟ نگی و کنی فک اینطور میخوای کی تا:ترانه

 !بهش بگم باید چی...نمیدونم:پارسا

 !!!رو حرفات همین تموم:میگه و میکنه صاف صداشو ترانه

 اور رنج رامب نشنگفت ولی...حرفا این گفتن بگوسخته:گفت میشد دیده غم توش که مکث یه با ترانه

 ...!و میکنی بودن بااون برای چکار...داری دوسش چقد بگو...تره

 !!رسیدی عشقت به تو شایـــد

 دارم دوست دیح به تورو من...میزنه اتیشم بیشتر نگفتنش ولی...حرفا این گفتن سخته...بگم پس:پارسا

 دیگه مخالف جنس هیچ به میتونمن حتی...کنم بیان رو حس این نمیتونم...کنم دوریتوتحمل نمیتونم که

 !کنم فکر تو جز به ای



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

144 @romankhone 

 !شن دهبراور میتونن منم ارزوهای یعنی...پشتتم من میگه خدا هنوز اینکه یعنی کنارت بودن...میدونی

 !!دارم دوستت من

 !بهش بگو قشنگ حس با همینطور!!!هاته شب همه فکر که اون به بگو همینو...عالیـــــه...اره:ترانه

 !شبهامه همه رویای که کسی به...گفتم خودش به النا:پارسا

 ....!موند باز نیمه دهنش و زد برقی تعجب از چشاش ترانه

 باشی؟؟ من زنـــــدگی تــــــرانه همیشه ی واسه میشه:پارسا

 !شد همراه شوقش اشکای با و ترانه های گونه رو افتاد بارون قطره یه

 میکنم طی امشبم من...کن فکر امشبو ولی...سخته...میدم حق دادنش جواب سخته اگه:پارسا

 !امشبو کن فکر...داراییت تمام بدونه...دارم دوس خودتو تنها من...فکرکن خوب ولی

 ها؟؟؟ بچه برگردیم:میگه و میکنه نگاه کیمیا و فرهاد به پارسا

 بگه کیمیا هرچی:فرهاد

 !برگردیم ندارم مشکلی من...مرسی...عه:کیمیا

 ....!پارسا حرفای به میکنه فکـــر و خونشـــون برمیگرده و میرسونه خونشون به بچهارو ترانه

 !فکری تو همش چرا...امشب چته...پارسا:فرهاد_

 کجاس؟؟ کیمیـا...نیستم فکر تو...نه...من...ها:پارسا_

 رفت؟؟ یادت...کرد هم خداحافظی باهات...خواب واسه شهرزاد پیش رفت پیش  ساعت نیم:فرهاد_

 شده چیزیت یه شدم مطمئن الحا پس

 ...!بگو یاال

 نگم؟ میشه:پارسا_
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 نه:فرهاد_

 ...!هــــی:پارسا_

 !!نمیبره خوابم تو بخاطر اینطوری که من... چته بگو...کوفت:فرهاد_

 !هستی اینطوری پارک بعد از

 ...عه...چیزه...اره:پارسا_

 دیگه بگو:فرهاد_

 ...!ردمک خاستگاری ترانه از....من...من:....پارسا_

 !!!!!!وبیخ خبر چه...بیشعور بخند...شده مرگت چه گفتم....مبارکه...مبارکه....پسر مرسی...وایییی:فرهاد_

 !کنه فکر فردا تا گفتم!نداده جواب هنوز اون:پارسا_

 !!روشنههه دلم بابا...عه....کنم فکر بذار...قویه ششمم حس من که میدونی...خب:فرهاد_

 !روشنه  همیشه!سازیه المپ نهکارخو که تو دل:پارسا_

 !داره دوستت ترانه مطمعنن!میکنی الکی فکر چرا...دیوونه نه:فرهاد_

 !نمیدونم.نمیکنه کار ذهنم اصال:پارسا_

***** 

 ...میکنه بیدار خواب از رو فرهاد در زنگ صدای

 کیه ببین پاشو پارسا...پارسا:فرهاد_

 !پارســــــــــــــــــــا

 !نیست پارســـــا میبینه که میکنه نگاه پارسا تخت به و میزنه کنار پتوشو فرهاد

 ...!پارسا بگیری کوفت!عه...پس میزنه زنگ داره نبرده کلید بیرون رفته پسره این...اهه:فرهاد_
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 و نهمیک باز رو در عصبانیت حالت با و در جلو میره الود خواب حالت همون با و میشه بلند جاش از فرهاد

  ـــمرض مگه میگه

 کردم چیکار مگه! دارم مرض من...سالم:ترانه_

 !!سالم ببخشید... عه...نبرده کلید پارساس کردم فک...عه...چیزه...نه:فرهاد_

 هست؟؟؟ اجازه:ترانه_

 !!بفرمایید ببخشید بله:فرهاد_

 ..!.همیشین بود هلو درخت زیر که کوچیکی تخت رو فرهاد تعارف با و میشه بزرگ باغ خونه وارد ترانه

 !!شکلیه این چرا موهاتون:خنده حالت با ترانه_

 ...شدم پا خواب از تازه ببخشید وای:فرهاد_

 رفته؟؟؟ کجا پارسا گفتی:ترانه_

 !نبود خوش حالش زیاد دیشبم...نمیدونم واال.. عه:فرهاد_

 !تاحاال کرده صحبت حتما واقعا؟باهاتون:ترانه_

 بدید؟؟ رو نهایی جواب که اومدید شما...بهم گفت اصرار و زور با اره:فرهاد_

 ؟؟؟؟چی؟؟ نهاااایی جواب ومیگن میکنن سالم و بیرون اتاقشون از میان شهرزاد و کیمیا موقع همین در

 بخیر صبح سالم:ترانه_

 فرهاد؟؟؟ چی نهایی جواب میگه کیمیا پرسی احوال بعد

 بهت میگم!خیره امر:فرهاد_

 خب بگید هم من به...عه:شهرزاد_

 !!!هستیم خانوم ترانه جواب منتظر ما کردن خاستگاری خانم ترانه از پارسا اقا...بابا یچیه:فرهاد_
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 خوردین؟ صبحانه:فرهاد_

 اومدم خوردم من:ترانه_

 خوردیم هم ما:شهرزاد_

 هستش صبح ۸ خداوکیلی.خوابیدم زیادی من فقط شدن بیار زود همه منم خونه خرس کنم فکر:فرهاد_

 خوردید هم صبحانه هک شدید بیدار کی شماها

 مهمان جلوی زشته بشور رو صورتت و دست برو بدو خان تنبل: کیمیا_

 من خانوم چشم:فرهاد_

 صحبت به شروع ها خانوم و میشه خودش کردن مرتب مشغول و میره خودش خانه سمت به فرهاد و

 یک با باباعباس هادفر شدن خارج با همزمان.میشه خارج خانه از دقیقه ۵۲ از بعد فرهاد و میکنن کردن

 میشه خانه وارد کنجدی سنگک نان تا دو دستش در و ورزشی گرمکن

 خودم گل های پسر دختر به سالم:عباس بابا_

 و شهمی ها دختر بین ناشناس فرد یک متوجه باباعباس و. میکنن علیک و سالم باباعباس با همه و

 خونه داخل میبردی جان شهرزاد ینشوند اینجا رو دوستت چرا:میگه شهرزاد و میره تر نزدیک

 به و میزنه باباعباس به هم چشمک یه اون از بعد و.بشینه اینجا داره دوست خودش ولی گفتم:شهرزاد_

 لبخند با میکنه اشاره فرهاد و پارسا ی خونه

 گهدی بدونن همه بگو شهرزاد میده معنی چه چشمک این:میشنون همه که بلند صدای با باباعباس_

 ونیهخودم جمع

 بگم؟ چجوری من خوب... ! عهه:شهرزاد_

 .بدم توضیح من کنین صبر شما خانوم شهرزاد:فرهاد_

 ه ندارم حوصله بگو سریع فقط.بده توضیح تو خب:باباعباس_

 ؟ عباس بابا نشسته اینجا میبینین رو خانوم ترانه این. جان بالم چشمام جفت روی:فرهاد_
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 نمیدونستم رو اسمشون فقط میبینم رمدا خب که نیستم نابینا خب:باباعباس_

 دیگه بگم واستا میزنی چرا خب:فرهاد_

 دیگه بگو خب:باباعباس_

 ...پارسا اقا:فرهاد_

 کرده خواستگاری جون ترانه از: میگه و فرهاد وسط میپره کیمیا که

 کیمیا؟ کنی تکرار میشه دیگه یکبار:باباعباس_

 داریم پیش در عروسی دوتا باباجون:شهرزاد_

 ما پارسای این به ندادن رو مثبت جواب خانوم ترانه هنوز البته:فرهاد_

 رکمبا شاءاهلل ان مثبته جوابش حتما عاشقه دختر این که اینطور خودمه عروس:شادی با باباعباس_

 باشه

 میکنه تشکر باباعباس از و میندازه پایین رو سرش کمی ترانه

 کجاست؟ خودش حاال:باباعباس_

 کی؟ خود:شهرزاد_

 ؟ دیگه داماد:باباعباس_

 وایستادم جلوتون خوشتیپ باباعباس اینجام: فرهاد_

 میگم رو جدید داماد نمیگم رو تو: باباعباس_

 گرفت؟ رو ما جای سریع جدید داماد و قدیمی داماد شدیم نزدیم رو دامادی امضای ما هنوز عهه:فرهاد_

 خخخخخ ایول:شهرزاد_

 کجاست؟ پارسا این بگو حاال.ارید رو خودت جای حاالی تو:باباعباس_
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  خونه نبود شدم بیدار: فرهاد_

 رفته؟ کجا نمیدونی:باباعباس_

 بیرون رفته حتما بودم خواب نمیدونم: فرهاد_

 خونه داخل بفرمایید بفرمایید بریم۸:۴۲ شد ساعت بخورین صبحانه بیاین حاال شما پس:باباعباس_

 قطف میشوند صبحانه خردن مشغول دقیقه چند از بعد همه و میبره خودش خانه به باباعباس رو همه که

 نشه ناراحت باباعباس اینکه خاطر به

***** 

 کجاست نیست معلوم بشر این کردش دیر:فرهاد_

 شده نه ساعت میشه پیداش دیگه باشه جا هر باباجان نیست چیزی: باباعباس_

 حله چیز همه میکنیم فکر میزنیم حرف نجاای داریم ما االن منتظره خانوم ترانه نیستم نگران من:فرهاد_

 مشغوله فکرش ولی زده حرف گرم ها، خانوم با

 میبینم دارم من که دختر این.هستن ادمی چجور ها این پدرش بگو بهم کن ولش ها این:باباعباس_ 

 هستن؟ هایی ادم چجور ها اون مادرش و پدر میمونه فقط خوبیه دختر

  میره باال پارو از پدرش لپو.شهر های گنده کله جز:فرهاد_

 موافقت دختره االن. اخه میزاره دست هم هایی کس چه رو اشتها خوش که هم پارسا:باباعباس_

 !کنین؟هان چیکار میخوایین رو پدرش.کرد

 میشه حل خودش چیزها بقیه باشه راضی دختره اگه عباس بابا هستش دختره مهم:فرهاد_

 میاد خانه ورودی در صدای لحظه همین در که

 .اومد:فرهاد_
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 گیری صمیمت شاید دختر اینجا خبره چه ببینیم بزار دقیقه چند وایستا داخل شما خانوم ترانه:باباعباس_

 بوده کجا ببین برو فرهاد.گلم عروس شد تر راحت تو برای هم

 چشم:فرهاد_

 رودیو در سمت به هادفر و.نمیره بیرون خانه از و شهرزاد و کیمیا با میشینه باباعباس خانه در ترانه و

 میبینه است لبش بر سیگار که ایی لحظه در را پارسا و.میکنه حرکت

 نکشی دیگه مگه نبود قرار شما نبودی ترک تو مگه.اقا به به:فرهاد_

 نکشم نمیتونم درگیره فکرم فرهاد من جان کن ول رو امروز یه این.سالم:پارسا_

 برمیداره او لب ویر از را سیگار و میره پارسا سمت به فرهاد و

 اخه؟ میکنی چیکار عه:پارسا_

 تو حاال کوفتی این داره ضرر تا هزار همینطوری خالی شکم میکشی داری سیگار جان بالم اخه:فرهاد_

 بعد بخور چیز یه حداقل میکشی خالی شکم

 معلم اقا باشه:پارسا_

 ها نزدمت چوب با تا بیا کن عوض لباس خونه برو بدو پس:فرهاد_

 کنار اپارس برای که ایی صبحانه تا باباعباس خانه سمت به فرهاد و میره خودشون خانه سمت به پارسا

  بخوره تا بیاره اون برای تا بده قرار سینی یک روی بر اند گذاشته

 ؟ باز کشیده سیگار:باباعباس_

 مپرس که ام کشیده عشقی درد.باباعباس عاشقی درد:فرهاد_

 کشیدی هم درد چقدر تو که اخ: کیمیا_

  فرهاد جز میکنن خندیدن به شروع همه حرف این گفتن با که

  ما دستمزد بود این جان بالم دیگه نکن درد شما دست:فرهاد_
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 ها داری کار بدو بدو نکن قهر حاال:کیمیا_

 بزنم؟ پارسا اقا با رو حرفم بیرون برم من:ترانه_

 وقت هر دتونخو بعد میگه چی ببینین شما بعد بشینه تخت این روی میارمش من. بشینین یکم:فرهاد_

 کنین صحبت باهاش بیاین داشتین دوست

 تو کجایی فرهاد.فرهاد:میکنه فرهاد زدن صدا به شروع و بیرون میاد خودشون خونه از پارسا که

 اشخ اون قربون بیا جان بالم امدم:میره پارسا طرف به داشت قرار ان در صبحانه که دستی با فرهاد که

 بخور رو صبحانت بشین تخت رو بیا(بمیرم الغرت شکم از کنایه)من بمیرم شکمت

  اونجا تا بیا ندارم حال. دیگه میخورم خونه داخل بیار خو:پارسا_

 ات که بخور بیا بدو بیا.چی اخه میخوره صبحانه خونه داخل میره میزاره رو طبیعت این ادم اخه:فرهاد_

  ها نخوردم رو همش

 حرکت تخت سمت به خانه سمت اون از پارسا و. میکنه پارسا برای گرفتن قمهل به شروع فرهاد و

 ریزهمی خودشون برای چایی دوتا و میده پارسا دست به رو لقمه فرهاد که میشینه تخت روی و.میکنه

 بخوره تا میده دستش به را پارسا برای و سینی داخل میزاره نخوره دست رو خودش برای ولی

 ؟  سحری کله رفتی کجا:میگه بشنوه خونه داخل ترانه که ندیبل صدای با فرهاد_

  بیرون رفتم صبح سه ساعت من تو خرسی واقعا:میگه و میزنه پوزخند یه پارسا_

 بیرون؟ رفتی چرا خو:فرهاد_

 .هستش ترانه دادن جواب پرت حواسم:پارسا_

 ها خولی پسر نداره نگرانی دیگه که اون:فرهاد_

 ها اون. هترهب نگم که اخه بگم چی هی. نبود بینمون طبقاتی فاصله این اگه.تفاقاا داره نگرانی: پارسا_

 ...ها پول،اون بی هم ما دار پول

 ؟ پسر پوله چی همه مگه:فرهاد_
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  مادیات و پول شده چی همه دنیا این تو که فعال:پارسا_

 بکنه فکر اینطوری خانوم ترانه میدونم بعید که من:فرهاد_

  روزگار هی.  خها بگم چی:پارسا_

 چیز؟ همه از مطمعنی:فرهاد_

 نمیدادم مردم دختر به رو پیشنهاد این هرگز نبودم مطمعن انقدر اگه:پارسا_

 بیام تا بشین:فرهاد_

 میری؟ کجا:پارسا_

  بشین:فرهاد_

 چند نای تو رو پسر این انقدر تابحال:میگه میره ترانه طرف به و میره باباعباس خانه سمت به فرهاد و 

  بکن باهاش رو صحبتت برو هم االن. داره دوست شدم مطمعن ندیدم جدی سال

 . ممنون:ترانه_

 یبینهم راه در رفتن هنگام و.میکنه حرکت خانه کنار تخت سمت به و میشه بلند جاش از آهسته ترانه و

 نوهیشم رو کسی پای صدای اروم پارسا و کشیده دراز اسمان سمت به و بسته رو هاش چشم پارسا که

 نه؟ یا میکنه فکر من به داره اصال کجاست ترانه االن نظرت به فرهاد:پارسا_

 ات درباره میکنه فکر داره هم زیاد میکنه فکر اره:اهسته صدای با ترانه_

 کی تو:میگه و میبره فرو پایین به دهنش اب و میبینه رو ترانه سریع ها منگ و گیج مانند پارسا که

 ترانه؟ اومدی

  منتظرتم وقته خیلی: ترانه_

 .بودم بیرون ببخشید:پارسا_

 میکنی؟ نگام اینطوری چرا:ترانه_



 

 

کاربر انجمن رمانــخونه)تلگرام( |معیــن.ج لم: به ق    ایـــن چنـــد نفـــر 

153 @romankhone 

 هستم جوابت منتظر: اروم صدای با پارسا_

 . بگم بهت چطوری نمیدونم من ولی.پارسا کردم فکر خیلی من.عه:ترانه_

 بگو بهم راست رو هست هرچی جوابت:پارسا_

 سخته یکم اخه:ترانه_

 نداره کاری ها حرف گفتن بگو:پارسا_

 خودم واسی میخوام.ندارم ازدواج قصد فعال من ولی هستی خوبی ادم خیلی تو پارسا. عه.عه:ترانه_

 یکم کنم زندگی

 جوابت؟ از مطمعنی:پارسا_

 میکنه نگاه اطراف به فقط و میندازه پایین رو سرش ترانه که

 .االن بیاره برات فرهاد میدم هم سویچ همیشه برای خداحافظ پس:پارسا_

 صدق من پارسا:ومیگه میکنه زدن حرف به شروع ترانه و میکنه حرکت خودشان خانه طرف به پارسا و

 میخوام داری دوستم گفتی بهم که ایی  لحظه از ولی کنم زندگی خودم برای میخواستم و نداشتم ازدواج

 بده قولی یک فقط ولی کنم زندگی تو برای

 لهقبو بگی هرچی نوکرتم:گفت بود زده لبخند و میکرد کتحر ترانه طرف به که همونطوری پارسا

 سایه به سایه نه بریم جلو شانه به شانه هم کنار در:ترانه_

 رشوه و زن عنوان به تنها نه بگم بهت میخوام.دیگه دارم دوستت که چیزهاست همین واسی:پارسا_

  اب مثل ساده صاف باشیم هم برای خوب دوست یه مثل میخوام بلکه

 ؟ چی تو ولی.پارسا میکنم تضمین بهت رو این من:نهترا_

 میدم رو جونم راه این داخل تو برای:پارسا_

 بکنن رو هایشان صحبت ادامه و بنشینن انجا در تا میرون تخت کنار به اروم اروم نفر دو هر که
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 دقیقه ده از بعد

  بیکران جهان این ی اندازه به عاشقتم:پارسا_

 همینطور منم:میگه اروم و پایین میندازه رو سرش ترانه_

 جون خدا: گفتن بلند بلند میکنه شروع و میگیره اسمون طرف به رو سرش ازجاش میشه بلند پارسا که

 روسوندی ترانه به رو من که ازت ممنونم یعنی عاشقتم خدایا نوکرتم

 دونب و میشه وارد یخ اب بزرگ سطل یک با میزد حرف بلند بلند داشت پارسا که لحظه همین در که

 سر روی رو یخ اب سطل تمام لحظه همین در و میره اونها نزدیکای تا بشن متوجه ترانه و پارسا اینکه

 فرهاد و میکنه خندیدن به شروع ترانه و میکنه نگاه رو اطرافش ها گیج مثل وپارسا میکنه خالی پارسا

 میگذاره فرار پابه

***** 

 پارسا؟ چطوری االن:کیمیا_

 میسوزم تب تو مدار:پارسا_

 نداری؟ ایی دیگه عالئم:کیمیا_

 بهترم نه:پارسا_

 میشی خوب سریع داری ها منه خانوم دست هنر از ها این:فرهاد_

 یعنی میکوشمت دیگه برسه تو به دستم من فقط:پارسا_

 کردم؟ چیکار من مگه چرا؟:فرهاد_

 دور دور بیرون میرفتم نامزدم با االن منمیسوخت تب تو اینجا االن من نبود روانی تو خاطر به اخه:پارسا_

  شدم هم ثواب باعث. خوب چه:فرهاد_

 ثوابی؟ چه:پارسا_
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 شب یک هک این جز به نداری رو ترانه با رفتن بیرون اجازه بعد به این تواز پارسا بهت باشم گفته:فرهاد_

 هم هیچکس کنیب میخواد دلت کاری هر که نیست خاله خونه جا این ها بگیری اجازه من از قبلش

 نزنه بهت حرفی

 رفرا به شروع اون از تر سریع فرهاد و فرهاد طرف به میدوه و میشه بلند خودش جای از  زور به وپارسا

 ترانه جواب منمیتونی ما گردن میفته خونت میمیری االن سرجات بشین:میگه خنده با بلند بلند و میکنه

 ها بدیم رو

 نرسه بهت دستم اگه:پارسا_

 بهتره برات بخوری مایعات چقدر هر کنم درست سوپ برات برم  منم بکش دراز بگیر بیا پارسا:کیمیا_

 داره کسبرع این میشن عاقل ازدواج بعد بودیم شنیده ما کیمیا دیگه کن ادم رو فرهاد این ذره یه:پارسا_

 گفتم شما به کی من ببین حاال ها میشه تر شیطون روز به روز

 کنم چیکارش دیگه خودته دوست:خنده با کیمیا_

 {بامداد ی دقیقه پنج و ،سی دو ساعت}

 جییییییییییییییغ.جییییییییییییییییغ.جییییییییییییییغ

 میکنه بیدار خواب از رو پارسا و میپره خواب از سریع فرهاد و

 فرهاد؟ چیشده:پارسا_

 شده چی ببینیم شو بلند پارسا میاد جیغ صدای:فرهاد_

 .پسر بخواب بگیر زهچی گرگی ببین:پارسا_

 میگم بهت شو بلند بود جیغ صدای نه:فرهاد_

 میاد جیغ صدای دوباره لحظه همین در که

 .بدو شهرزاده خونه طرف از صدا:فرهاد_
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 زدن در محکم میکنن شروع و میرن شهرزاد خونه سمت به بدو بدو فرهاد و پارسا و

 کنین باز رو در کیمیا. کنین باز رو در شهرزاد و کیمیا:بلند صدای با فرهاد_

 رفته حال از شهرزاد داخل بیاید بدویید: میگه و میکنه باز رو در کیمیا بدو بدو که

 پارسا و  داخل میان ها بچه و شهرزاد بدن روی میندازه چادر یه و داخل میره سریع خودش و

 کیمیا؟ چیشده:میپرسه

 فرهاد بزن زنگ سریع یادب سریع امبوالنس به بزنین زنگ فقط خدا به نمیدونم:کیمیا_

 تا یادب امبوالنس تا میده رو ادرس و گرفتن شماره به و میکنه شروع سریع و میاره در رو گوشیش فرهاد

 ببره بیمارستان به رو شهرزاد

 کیمیا؟ شده بد حالش که افتاده اتفاقی چه اخه:پارسا_

 و اشتبرد اونم  زدن زنگ هرزادش گوشی به بودیم خواب شهرزاد و من فقط.چیشد نمیدونم اصال:کیمیا_

  افتاد و شد بد حالش و زد جیغ دیگه

 وجهمت هم باباعباس لحظه همین در کرد باز رو در سریع فرهاد که رسید امبوالنس کیمیا حرف وسطای

 میکنن حرکت بیمارستان سمت به هم با همه و میشه ماجرا

***** 

 چطوره؟ حالش دکتر اقای:کیمیا_

 بیعص حالت یه درسته ات تشخیص.صبح تا بخوابه زدیم فعال آرامبخش یه ناال خوبه حالش:دکتر_

 خطرناک یخیل براش ممکنه بگیره قرار حالت این تو نباید دیگه بشه اینطوری دختر این که شده باعث

 باشه

 دکتر اقای چشم:کیمیا_

 کنیم؟ مرخصش میتونیم کی دکتر اقای:پارسا_
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 باید من.بهتره بمونه نه که اگرم ببریدش میتونید بود خوب شحال میزنم بهش سر یه میام ظهر:دکتر_

 خداحافظ.کنید صدام اومد پیش مشکلی دارم کار برم

 خداحافظ:پارسا_

 بابا؟ میشه خوب جون کیمیا:باباعباس_ 

 من بریدب خودتون با هم باباعباس خونه، برید شما ها بچه.نیست مهمی زیاد مشکل باباعباس اره:کیمیا_

 میمونم اینجا امشب

 نداری؟ احتیاج چیزی:فرهاد_

 کردم کار بیمارستان تو قبال دارم عادت نه:کیمیا_

 باشه:فرهاد_

  االب اومدین التماس و خواهش با و نیست مالقات ساعت چون بهتره بیرون برید تر زود هرچه:کیمیا_

 بزن زنگ ما به سریع داشتی کاری میریم ما پس باشه:پارسا_

 حتما باشه:کیمیا_

 میکنن حرکت خانه طرف به ها بچه و میکنن خداحافظی هم با همگی و

***** 

 میام االن من خونش تو ببر رو باباعباس تو فرهاد:پارسا

 میری؟ کجا:فرهاد_

 شهرزاد خونه:پارسا_

 میام بعدا منم برو تو:فرهاد_

 برمیگردم من االن بیای نمیخواد:پارسا_
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 دنبال به و میره بود افتاده که جایی سمت به و.میکنه حرکت شهرزاد ی خانه طرف به اروم پارسا و

 یندازهم نگاهی مخاطب اخرین به و.میکند پیدا مبل زیر در رو موبایل نهایت در و میگرده شهرزاد موبایل

 !!!زده زنگ شب وقت این کیه دیگه سعید:پارسا_

 می خاموش نظر مورد کمشتر میگه اپراطور دفعه هر که میکنه سعید به زدن زنگ به شروع تلفن با و

 فرمایید گیری شماره بعدا لطفا باشد

 ارکن در مردی تعدادی و مرد یک از عکس قطعه چند نهایت در و میکنه خانه گشتن به شروع پارسا و

 میگه و میاید شهرزاد ی خانه به فرهاد لحظه این در که.کنه می پیدا شهرزاد

 کردی؟ پیدا چیزی:فرهاد_

  اره:پارسا_

 شده؟ تموم رتکا:فرهاد_

 دیگه بریم تمومه دیگه اره:پارسا_

 نمیکن حرکت خودشون خانه سمت به و میگذاره پوشه یک درون و میکنه جمع رو وسایل همه پارسا و 

 کردی؟ پیدا چی:فرهاد_

 نبود خونه تو زیادی چیز:پارسا_

 هستش؟ چی کردی پیدا تو و بود که چیزی همون خب:فرهاد_

 .عکس تا چند و موبایل:پارسا_

 میشه اشپزخانه وارد اون دنبال به فرهاد و میکنه حرکت اشپزخانه سمت به پارسا و

 میخوری؟:پارسا_

 چی؟:فرهاد_

 تلخ ولی داغ چایی یه:پارسا_
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 میخورم اره:فرهاد_

 بخوریم باهم بریز دوتا هم بعدش بزار دم پاشو پس:پارسا_

 زرنگ،باشه ادم ای:فرهاد_

 اخه هستی کی تو اخه کنه کار ایمیخو مریض ادم یه از:پارسا_ 

 بود؟ زده زنگ کی ببینم بگو حاال.این میبره رو من ابروی االن من، میزارم بابا باشه:فرهاد_

 گوشی خاموشه میزنم زنگ هم چقدر هر که سعید اسم به گوشی تو افتاده شماره یه:پارسا_

 بزن زنگ دوباره صبح خوابیده شاید:فرهاد_

 میخوابه؟ میگیره بعدش بده بد خبر یه ادم یه اخه نکنم فکر:پارسا_

 چیه؟ ها عکس.هستش حرفی اینم:فرهاد_ 

 گرفتن عکس دوتایی شهرزاد با چندتا مرده همون که کردم پیدا مرده یه از عکس چندتا:پارسا_

 یعنی؟ هستش کی:فرهاد_

 !نیست که پدرش:پارسا_

 باشه سعید همین خود شاید:فرهاد_

 فعال. نمیخوام هم چایی بیمارستان بریم که کنم استراحت رممی من.احتماال اره:پارسا_

 فعال:فرهاد

***** 

 [بیمارستان روی راه]

 نشده؟ بیدار هنوز خانوم شهرزاد جان کیمیا سالم:فرهاد_

 کجاست؟ پارسا.بشه بیدار باید کم کم دیگه خوابیده بهش شده تزریق ارامبخش نه:کیمیا_
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 کیمیا.رسیدم ازشون تر زود من باال میان ها پله از دارن باباعباس با:فرهاد_

 جانم؟:کیمیا_

 نگفت؟ چیزی اومد بهوش االن تا بودی شهرزاد پیش:فرهاد_

 خوابیده یکسره.فرهاد نبود بهوش:کیمیا_

 شم؟ فدات کردی استراحت خودت:فرهاد_

 خوابیدم یکم اره:کیمیا_

 بیمارستان فضای تو شدی خسته ببخشید:فرهاد_

 دارم عادت بیمارستان به و پزشکم من ها رفته یادت کنم کرف پسر اقای:کیمیا_

 یشترب دارم که حاال. گرفتم اشتباه خوشگل خانوم یه با رو شما کنم خانومه؟فکر شما ببخشید:فرهاد_

 هستین زشت خیلی خانوم اون به نسبت شما میکنم دقت

 . فرهاد کن تموم ها حرف این:خنده با کیمیا_

 رنمی شهرزاد  سمت به و میکنن پرسی احوال و سالم باهم هم با همه که یدنرس هم باباعباس و پارسا

 سر االیب داره صدا بی و نشسته مبل روی باباعباس و. بیاد بهوش اون تا نشستن شهرزاد سر باالی همه

 میریزه اشک شهرزاد

 کیمیا:پارسا_

 بله:کیمیا_

 شد نه ساعت نمیشه بیدار چرا:پارسا_

 میکنم ارشبید دیگه االن:کیمیا_

 از عدب که. میکنه نوازش رو صورتش دستش با و میزنه صداش اروم شهرزاد تخت کنار میره اروم وکیمیا

 میکنه باز تعجب با رو چشمام شهرزاد اروم ثانیه چند
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 بابا؟ خوبه حالت جان شهرزاد:باباعباس_

 کجاست؟ اینجا. خوبم من:شهرزاد_

 بیمارستان متاوردی شد بد حالت دیشب جان شهرزاد:کیمیا_

 زیر رهمی میکنه جمع رو خودش و کردن گریه به میکنه شروع اروم کیمیا حرف شنیدن از بعد شهرزاد که

 میشه بیشتر هاش گریه صدای هی و پتو

 بابا ای:پارسا_

 بهتره اینطوری کنه خالی رو خودش بذار:کیمیا_

 بیرون میرم باباعباس با من پس:پارسا_

 ببری میخوای کجا رو من اینجاست مپارسا؟دختر کجا:باباعباس_

 برمیگردیم زود باباعباس بیرون بریم بیا:پارسا_ 

 و دارم ارتک بیرون بیا یعنی که میزنه باباعباس به چشمکی یه میزد حرف داشت که بین همین در که

 میده ادامه کردن گریه به پتو زیر همچنان شهرزاد و بیرون میرن باباعباس با زود

 باباعباس و میگه باباعباس به دیده که چیزهایی اون از مختصر  بطور و بیرون میبره رو باباعباس پارسا

 شهرزاد اتاق به برمیگرده خودش و میفرسته خونه به اژانس یک با مجبور به

 شد؟ اروم:پارسا_

 همیر مارو پارسا و.شده اروم شهرزاد که میکنه تایید سر با بود نشسته سبز چرم مبل یه روی فرهاد که

  تخت کنار در چوبی صندلی یه روی میشینه شهرزاد طرف

 بهتره؟ حالت جان شهرزاد:اروم صدای با پارسا_

 میشه پایین باال هم پتو سرش دادن تکون اثر در که میده تکون رو سرش فقط شهرزاد

 بشه؟ مرخص باید کی:کیمیا به خطاب فرهاد_
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 بزنه جون هرزادش به سر یه بیارمش میرم. االن دیدم رو دکتر:کیمیا_

 لطفت از ممنون:فرهاد_

 تمیز فیدس لباس با دکتر که میره پرستاری ایستگاه سمت به و بیرون میره اتاق شیری در از کیمیا که

 میبینه بود ها پرستار با صحبت مشغول خودش

 دکتر اقای سالم:کیمیا_

 شما؟ حال دکتر خانوم سالم:دکتر_

 لطفتون از ممنون:کیمیا_

 هستش؟ بهتر نمریضتو:دکتر_

 یانه؟ کنیم مرخصش ببینید بکنیدش معاینه یه شما میخواستم بهتره بله:کیمیا_

  میکردید معاینه خودتون خب: دکتر_

  نمیکنم جسارت:کیمیا_

 میکنم رو معاینه رو شما مریض اول دکتر خانوم بفرمایید:دکتر_

 ممنونم:کیمیا_ 

 کنه معاینه رو شهرزاد دکتر تا میرن شهرزاد اتاق سمت به پرستار یک و دکتر همراه به کیمیا و

  بزنین نگز من به بود مشکلی اگه. بدین بهشون ساعت سر که کردم تجویز براشون دارو یکسری:دکتر_

 اریک هستش من همراه شماره این: میده پارسا به رو خودش ویزیت کارت و میره پارسا سمت به دکتر و

 ینبزن زنگ بهم روز شبانه وقت هر داشتین

 دکتر اقای ممنونم:پارسا_

 جدی یلیخ بحث اگه:میگه پارسا به نشن متوجه چیزی بقیه که بطوری و میشه پارسا به نزدیک دکتر_

 کنین مراجعه هم مشاور یه به بود
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 دکتر اقای چشم: پارسا_

 هشهمی و خانوم نبینم رو شما ها طرف این  دیگه انشاءاهلل:میگه و میکنه شهرزاد سمت به رو دکتر_

  هستید مرخص االن همین از شما باشید موفق و سالم

 کار بخش ولی کنین تقدیمشون رو خانوم این ترخیص برگه:میگه و میکنه پرستار سمت به رو  دکتر و

 ها دارو و بدن رو تخت پول فقط نمیخوام پولی من بزنین خط رو من های

 ...دکتر اقای اخه:کیمیا_

 بودن خوبی خیلی دکتر خدابیامرزه نزنید رو حرف این اصال بودن بنده استاد شما پدر.نداره اخه:دکتر_ 

 بدم انجام براتون میتونم من که بود کاری کمترین این.

 دکتر ممنونم:کیمیا_

 خداحافظ شده دیرم برم باید من. میکنم خواهش:دکتر_

 این در و کنن رداختپ رو بیمارستان هزینه تا میرن پارسا و فرهاد و میکنن خداحافظی دکتر با همگی و 

 ونهخ به شهرزاد با تا کنه درست رو خونه و بدن رو شدن مرخص خبر که باباعباس به میزنن زنگ میان

 برن

***** 

 ساکت همچنان و میکشه دراز کرده اماده اون برای خودش ی خانه در باباعباس که جایی در شهرزاد

 میشه پارسا شدن انیعصب باعث موضوع همین که نمیزنه حرفی کسی با و میمونه

 شرب میکنن سکته دارن همه. شده چی بگو بهم کالم یک نذاشتی من برای عصاب شهرزاد ده:پارسا_

 میشه خیره رو به رو دیوار به و میمونه ساکت و نمیزنه حرفی شهرزاد همچنان که

 شهرزاد:داد با پارسا_

 میکنه گریه به شروع و میکنه نگاه اطراف به میشه پارسا داد متوجه شهرزاد که لحظه همین در

 پارسا:باباعباس_
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 بله؟:پارسا_

 نزن داد دخترم سر:باباعباس_

 میکنه گریه داره یا دیوار به میشه خیره فقط نمیزنه که حرف باباعباس دخترت این اخه:پارسا_

 و.میکنه شهرزاد همراه گریه به شروع و میگیره اغوش در رو شهرزاد و و میره شهرزاد طرف به کیمیا

 میده یکهت سال کهن درخت یک کنار باغ داخل میره میاد بیرون باباعباس خونه از بود عصبانی که پارسا

 میکنه کشیدن سیگار به شروع و

 نکش:فرهاد_

 اومدی؟ کی تو:پارسا_

 اومدی تو که لحظه همون:فرهاد_

 رو من میکنه دیونه داره نزدن باحرف:میگه و میزنه سیگارش به پوکی یه دوباره

 نکش میگم بهت: فرهاد_

 میکنه له پا زیر رو اون و کفشش زیر میندازه و میگیره پارسا دست از رو سیگار جلو میاد فرهاد و

 نکش یعنی نکش میگم وقتی:فرهاد_

 کردم غلط بابا باشه:پارسا_

 گریه نبی گفت بهم رو موضوع:میگه و میشینه پیششون میاد کیمیا که بودن صحبت حال در ها بچه

 هاش

 ؟ چیه موضوع خب:پارسا_

 داشته نامزد یه شهرزاد:کیمیا_

 خب:پارسا_

 سعیده اسمش فهمیدم صحبتش بین االن که نامزدش این:کیمیا_
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 بده ادامه میدونم خودم رو اینجا تا خو:پارسا_

 حرفم وسط میپری هی دیگه بزنم رو حرفم کامل من بذار خو:کیمیا_

 باشه:پارسا_

 .بده ادامه تو خانومم:فرهاد_

 شهرزاد که مبگ بهتون میتونم و دوستن باهم وقته چند االن سعیده اسمش میگفتم داشتم.ممنون:کیمیا_

 داده دست از رو دارایش همه

 چطور؟:پارسا_

 دیگه کرده انداز پس خودش برای اورده در دانشگاه از که حقوقی این: کیمیا_

 خب:پارسا_

 کنه گذاری مایهسر پسره این داده رو همه هیچی. بابا ای: کیمیا_

 اینطور که:پارسا_

 کنه؟ گذاری سرمایه کجا حاال:فرهاد_

 ادهد پول اونجا تو سازیه ساختمان کار تو پسره شدن متوجه شهرزاد های حرف از که اینطوری:کیمیا_

 بشه شریک رو پروژه از قسمتی یه باهاش که

 رفته ادم اون هم االن و:پارسا_

 اخه؟ بوده پول چقدر مگه:فرهاد_ 

 نگفت دیگه رو این:کیمیا_

 شهب مشخص کامل قضیه این تا میگه چی دیگه ببینم داخل بریم بلندشین بلندشین:پارسا_

 و شینهمی شهرزاد تشک کنار میاد پارسا و اتاق داخل میان اون پشت فرهاد و کیمیا و میاد جلو جلو پارسا

 داری؟ ازش ادرسی شهرزاد:زدن حرف میکنه شروع اروم
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 رنگ ایی هقهو تلفن میز سمت میره میشه بلند پارسا و.میده تکون اره ی نشونه به رو سرش فقط شهرزاد

 هب میده و میاره خودکار یک با و میکنه برگه یه رسید سر یک از اون داخل از و میکنه باز رو کشو

 شهرزاد

 جان شهرزاد بنویس رو ادرس: پارسا_

 کی چشمش ی گوشه از مینویسه رو ادرس داره که همونطور میکنه ادرس نوشتن به شروع اروم شهرزاد

 پارسا میده رو برگه ادرس کامل نوشتن از بعد و کاغذ روی میریزه اشک قطره

 شهرزاد؟ دادی پول بهش چقدر:پارسا_

 هشتادمیلیون حدود:شهرزاد_

 چقدر؟ بگو کامل بهم نگو حدود:پارسا_

 تومن هفتصد و میلیون سه و هشتاد:شهرزاد_

 بهش؟ دادی رو ها پول این داری مدرکی:پارسا_

 ؟ چیه مدرک از منظورت:شهرزاد_

 ؟ دادی رو پول ازش نگرفتی چیزی چکی:پارسا_

 کرد امضاء دادم بهش چقدر نوشت توش برداشت برگه یه فقط.نه:شهرزاد_

 وت مثال بهش دادی بگیری ازش چیزی اینکه بدون رو پول همه این چجوری تو شهرزاد اخه:باباعباس_

 اخه بدی پول کسی به اینطوری میشه چجوری دانشگاهی استاد

 خورهب تا بیاره شهرزاد برای اب لیوان یه میره کیمیا و. کردن گریه به میکنه شروع شهرزاد دوباره که

 ها میشه بد حالت باش اروم یکم هم شما باباعباس:پارسا

 میکنم سعی باشه:باباعباس_

 بریم شو بلند فرهاد:پارسا_
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 کجا؟:فرهاد_

 کرد پیدا بشه رو یارو این که هرجایی:پارسا_

 داشتن احتیاجی بهمون شاید اینجا اخه:فرهاد_

 بهتره برین شما هست هم کیمیا. هستم که من نباش نگران:باباعباس_

 چشم:فرهاد_ 

 ویر که هم رو ایش قهوه کیف و میپوشه برمیداره رو رنگ سیاه کت یک و جالباسی سمت میره فرهاد

 پارسا سمت میاد دارهبرمی بود زمین

 ام اماده من بریم:فرهاد_

 خداحافظ همگی. باشه:پارسا_

  خداحافظ:فرهاد_ 

 ادرسی ناولی سمت به و میشن ماشین سوار و میرن بود پارسا دست که ترانه ماشین سمت به نفری دو و

  میکنن حرکت سعید خونه یعنی بود نوشته شهرزاد که

 خترهد این ببین اخه: کرد زدن حرف به شروع شد خارج خانه از نماشی با که همین باعصبانیت پارسا_

  عههه عقله بی

 میشه ماشین زدن بوق باعث ها ضربه همین میزنه ضربه بار چندین ماشین فرمون به محکم و

  رو تو میبینن محل تو زشته پارسا نکن:فرهاد_

 رسهخ علف پول اخه کنه مشورت نفر یه به نباید دختره این اخه: پارسا_

 کنیم چیکار میگی شده که کاری:فرهاد_

 ...میبینی حاال میکنم اش خفه خودم بگیرم رو ادم این من: پارسا_

 میکنه تر زیاد رو ماشین سرعت هی میزنه حرف تند تند که همینطور و
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 ها میری تند داری خیلی پارسا دیگه برو تر اروم یکم:فرهاد_

 سرعت به دادی رگی هم تو خرابه اعصابم بابا باشه:پارسا_

 میرسن سعید ی خونه به تا میکنه رانندگی مشغوله فکرش که همینطوری و 

 همینجاست؟:فرهاد_

 داد من به اینجا که رو ادرس:پارسا_

 خبره چه ببینیم بریم پس:فرهاد_

 می یاهس درب و ایی قهوه کرم نمایی با طبقه چند ساختمان یک جلوی و میشن پیاده ماشین از ها بچه و

 تندایس

 چنده؟ ی طبقه:فرهاد_

 هفت:پارسا_

 نمیده جوابی کس هیچ که میده فشار رو هفت شماره زنگ بار چند فرهاد  و

 انگار نیست کسی:فرهاد_

 دیگه رفته گرفته رو پولش نباشه هم باید. معلومه:پارسا_

 خانوادش یا خودش از خبری شاید بزنم رو ها همسایه از یکی زنگ واستا بابا باش اروم یکم:فرهاد_

 باشن داشته

 باشه:پارسا_

 نمیده جواب کسی باز ولی رو زنگ میزنه بار چند  میزنه رو شیش و پنج ی شماره زنگ فرهاد و

 نمیکنه زندگی داخلش کس هیچ هستش متروکه ساختمان این انگار:فرهاد_

 میشه چی ببینیم واستا:پارسا_
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 در و میشه ساختمان نزدیک دستش در یسبز مقداری  همراه به مسن خانوم یک لحظه همین در که

 میندازه کلید قفل درون

 بپرسم سوال یه میشه خانوم حاج ببخشید.سالم: فرهاد_

 نشدم خانوم حاج هنوز من:مسن خانوم_

 مگه؟ نیست ساختمون این تو کسی ببخشید. بشین شاءاهلل ان:فرهاد_

 هستش پر ها ساختمان همه نیست چرا:مسن خانوم_

 رو؟ درب این نمیکنه باز کسی رو ها واحد این میزنیم زنگ هرچی چرا پس:پارسا_

 نمیکنه باز که معلومه:مسن خانوم_

 معلومه؟ کجا از:پارسا_

 خرابه آیفون اینکه خاطر به:مسن خانوم_ 

 هستن؟ هفت طبقه ی همسایه این ببخشید:فرهاد_

 هستین؟ فامیلشون:مسن خانوم_

 باال؟ بریم میتونیم دارم باهاشون فوری کاری یک. اره:فرهاد_

 باال میره دیر یکم چهار طبقه تو اسانسور فقط بفرمایید:مسن خانوم_

 آسانسور؟ تو نمیاین ما با شما. ممنون:فرهاد_ 

 پله نای خودم دارم پا دوتا خودم کنم استفاده ها چیز این از بخوام که نشدم تنبل انقدر من:مسن خانوم_ 

 باال میرم رو ها

 میرم ما پس لطفتون از ممنون:پارسا_

  سالمت به:مسن خانوم_
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 طبقه متس به و میشن آسانسور سوار معطلی ثانیه چند از بعد و میرن آسناسور سمت به فرهاد و پارسا و

 میکنن حرکت هفت ی

 و نمیکن حرکت هفت شماره واحد سمت به و میان بیرون اون از فرهاد و پارسا و میشه باز آسانسور درب

 میگیرند قرار قهویی درب یک جلویی در

  بزن رو زنگ: پارسا_ 

 باشه:فرهاد_

 سالم اه بچه با و میاد بیرون خانه شلوار با مرد پیر یک دقیقه چند از بعد و میزنه رو خونه زنگ فرهاد و

 میکنه پرسی احوال و

 داشتید امری بفرمایید:پیرمرد_

 درب مد بیان کنین صداش میشه ینمبب.... سعید اقا میخواستم شدیم مزاحم اقا حاج ببخشید:فرهاد_

 درب؟ دم بیاد کی:پیرمرد_

 ....سعید:پارسا_

 نداریم ادمی همچین خونه این هستش؟تو کی اقا این:پیرمرد_

 نیست؟... سعید اقای ی خونه مگه اینجا:پارسا_

 منه ی خونه اینجا.  واهلل نه:پیرمرد_

 هستین؟ اینجا کی از شما:فرهاد_

 کمتر هم شاید تقریبا میشه ماه دو حدود یه:پیرمرد_

 میکرد؟ زندگی اینجا کی شما از قبل نمیدونین:پارسا_

 بود خالی دیدم رو خونه اومدم من نه: مرد پیر_
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 لحظه همین در که هشت واحد سمت به میره و میاد باال ها پله از مسن خانوم اون لحظه همین در که

 و؟ر اسمش گفتین چی عههه اسم به کسی من از قبل اینجا فاطمی خانوم ببخشید:میگه مرده پیر

 ... سعید:فرهاد_

 میکرد؟ زندگی... سعید اره:پیرمرد_

 ور هاش زباله هی بود کرده کالفه دیگه رو من رفت خداروشکر بود اینجا شما از قبل اره:مسن خانوم_

 ...میشد خیس زمین این تموم بیرون میبرد سطل بدون

 ندارین؟ چیزی ادرسی سعید این از شما یدببخش:میگه و حرف وسط میپره پارسا که

 میپرسین من از هستین دوستش شما:مسن خانوم_

 و میکنن خداحافظی  مرد پیر با ها بچه و  خانه داخل میره خداحافظی یک با و میکنه باز رو خانه درب و

 ماشینشون سمت به میرن

***** 

 احتمال که هایی مکان تمام و ساختمی داشت که ساختمان و کار دفتر سمت به خونه از بعد ها بچه

 با و اسباباعب ی خونه میرن یکسره و برگشتن خونه سمت به امیدی نا از بعد و رفتن باشه که میدادن

 میکنن پرسی احوال و سالم همه

 کنین؟ پیدا ازش ردی تونستین شد چی:باباعباس_

 زمین تو رفته شده اب:پارسا_

 ؟زمین تو رفته شده اب چی یعنی:شهرزاد_

 و میشینه اونجا االن ایی دیگه اقای یک االن داده تحویل تقریبا پیش ماه سه که رو خونش:فرهاد_

  باشه که نداریم اینجا ما کسی همچین اصال گفت رفتیم هم کارش دفتر

 کارش دفتر داخل رفته که  رفتم باهاش خودم من:شهرزاد_

 رفتی؟ دفترش داخل تا:فرهاد_
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 بر سایلو میرم من گفت نشستم ماشین تو باهاش رفتم بار سه دو یه نرفتم داخل وقت هیچ نه:شهرزاد_

 رفتین؟ اونم چی ساختمان.میام میدارم

 لویتاب روی حتی نمیشناختن اسم این با کسی هم اونجا ولی رفتیم هم ساختمان اون سر اره:پارسا_

 نشده برده... سعید از اسمی سازندش نام پروژه

 دادم پول که دیدم باهاش رو ها ساختمان اون رفتم من ولی:شهرزاد_

 سعید این زرنگه خیلی که میدونم من رو این فقط نمیدونم دیگه رو اون:پارسا_

 شهرزاد بارهدو و. نکنین ناراحتش زیاد تا میکنه فرهاد و پارسا به هایی اشاره یک ابرو و چشم با کیمیا که

 کردن گریه اروم به میکنه شروع

 میکردن صحبت باهم و باغ تو بزنن قدمی یک بیرون ات میان کیمیا و فرهاد

 .میکنه گریه خیلی شهرزاد:فرهاد_

  ناراحته اینقدر داره حق اون:کیمیا_

 هستش میلیون نود نزدیک اخه نیست پول یکم بحث:فرهاد_

 بود پول بحث فقط کاش ای:کیمیا_

 اومده؟ پیش موضوعی چه دیگه:فرهاد_

 میشنوه صدایی یه سعید،شهرزاد و شهرزاد میزدن رفح باهم تلفنی داشتن وقتی:کیمیا_

 بود؟ صدایی چه:فرهاد_

 ارمد کارت رو صحبت کن تموم بسته جون سعید میگه بار چند که میشنوه رو زن یه صدای:کیمیا_

 بوده؟ دیگه زن یک با یعنی: فرهاد_

 اره:کیمیا_

 میکنم اش خفه خودم من برسه بهش دستم فقط هستش عوضی ادم چه:عصبانیت با فرهاد_
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 لیسشپ تحویل درجا کردین پیداش شما میکنی غلط:میگه و میزنه فرهاد بازوی به مشت یه کیمیا_

 میدین

 جان باالم میزنی چرا بابا باشه:میگه و باال میاره تسلیم حالت به رو هاش دست خنده با فرهاد_

 چشم بگی باید فقط بگم من هرچی شما میزنم میکنم خوب:کیمیا_

 دیکتاتور: فرهاد_

 بخوای باید نمیخوای بخوای میخوای هست که ی همینه: کیمیا_

 داخل بریم باشه بابا باشه:فرهاد_

 میکنن صحبت باهم اروم و میکنن حرکت باباعباس خانه سمت به دوتایی و

 و.بکنن کایتش... سعید دست از برن فردا که میشه قرار کیمیا پافشاری با بعد و میکنن فکر یکم ها بچه

 بشن بیدار زود صبح تا میخوابن میگیرن  صحبت یکم از بعد رو شب

 [صبح هشت ساعت]

 اماده هب میکنه شروع و خونه میاد صدا سرو بی و میگیره سنگک نان تا سه میره صبح سر باباعباس

 اماده هم ها مرغ تخم و میچینه سفره روی رو کره،عسل،پنیر،مربا میذاره دم رو چایی. صبحانه کردن

 اشونه خانه در روی که میشن بیدار ساعت نیم از بعد ها بچه.بکنه سرخ براشون شدن بیدار تا میذاره

 {من ی خانه بیاین امادست صبحانه} شده نوشته که میبینن رو هایی برگه

 و یادم باباعباس ی خونه کیمیابه کمک با شهرزاد بعدش و باباعباس ی خونه میان فرهاد و پارسا اول که

 چایی میره کیمیا و هستش اماده چیز همه میبینن ها بچه و.میکنن پرسی احوال و مسال هم با همه

 سفره سر میاره و میکنه نیمرو رو ها مرغ تخم باباعباس زمان همان در که بریزه

 کردی درست نیمرو چرا دیگه بود بست همین باباعباس دردنکنه دستت:پارسا _

 بگیرین جون که بخورین:باباعباس_
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 برای مه کیمیا و.گرفتن لقمه شهرزاد برای میکنه شروع و میشینه شهرزاد کنار میاد اعباسباب خود و

 میگیره لقمه فرهاد

 بگیره لقمه ما برای نیست کسی.شانس بده خدا:پارسا_

 داری؟ مشکلی بگیرم لقمه براش دارم دوست دخترمه. نزدمت تا بخور:میگه خنده با باباعباس_

 ها نبود بد میگرفتین منم برای میگم فقط.باشم داشته مشکلی بکنم غلط من:پارسا_

 میشه جمع خنده باعث همین که میکنه فرار چایی یک و بزرگ ی لقمه یک با لحظه همین در که

 میشه دیرمون بریم باید کنار بذار رو شوخی بخور  رو ات صبحانه بیا:فرهاد_

 .بزنم ترانه به زنگ یه میرم شدم سیر من:پارسا_

 ها برسونی بهش رو ما مسال:کیمیا_

 چشم:پارسا_

 بکنه صحبت تلفنی ترانه با تا میکنه حرکت خودشون خانه طرف به پارسا و

***** 

 برمیگردن ی خونه سمت به و میان بیرون پلیس اداره از ساعت چند از بعد ها بچه

 شد تموم هم اداریش کار خب:پارسا_

 کنن پیداش تا میکشه طول کی تا:فرهاد_

 کردنش پیدا و گشتن به کنیم شروع باید ما ترزود:پارسا_

 انداختم زحمت به رو همتون ببخشید: شهرزاد_

 میکنم خواهش:فرهاد_

 بگردند سعید دنبال خودش و برسونن رو کیمیا و شهرزاد تا میرن خونه طرف به ها بچه و
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 دنبالش؟ بریم کجا:فرهاد_

 رانی اتوبوس و آهن راه های پایانه و فرودگاه:پارسا_

 میگن چیزی ما به نظرت به:فرهاد_

 نباش نگار میکنیم کاری یک ما حاال:پارسا_

 ها نمیزنم حرف من بگم االن از ولی باشه: فرهاد_

 میزنم رو ها حرف من بابا باشه:پارسا_

 ؟ بریم کجا اول:فرهاد_

 فرودگاه بریم اول:پارسا_

 بریم باشه:فرهاد_

***** 

 [فرودگاه پرواز دفتر]

 و همیکن میکرد رو کارش کامپیوتر با داشت و بود میزنشسته پشت که خانونی طرف به پارسا_

 کردم فراموش  ر اسمتون ببخشید عههه خانوم سالم:میگه

 اقا بفرمایید:خانوم اون_

 پارسا منم موحدی خانوم:میگه و میکنه خانوم اون لباس روی اتیکت به نگاهی پارسا_

 پارسا؟ کدوم ببخشید:موحدی_

 پارسا منم.باشین کرده فراموش رو من ازتون نداشتم انتظار اواقع: پارسا_

 میشناسین کجا از رو من شما:موحدی_

 چطورن؟ مامان بگذریم حاال. نمیشناسه رو ما حتی کسی دیگه رفت شدیم پیر روزگار هی:پارسا_
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 هستین؟ مامان اقوام از هستن خوب شما لطف به:موحدی_

 نگی بگی هی:پارسا_

 بفرمایید رو ونامرت حاال:موحدی_

 با جااین از کرده سفر جایی به که باری اخرین که انگار شده گم وقتیه چند دارم دوست یه من:پارسا_

 ما دوست این رفته کجا ببینید که کنید چک شما بگم رو اسمش من میشه بوده هواپیما

 بگم چیزی من که هستش قانون خالف این ولی متاسفم:موحدی_

 ولوکوچ نگاه یه فقط نمیشه هستین مسئولی ادم میدونم میشناسم خوب ور شما من خوبه:پارسا_

 بندازین؟

 شما خاطر به فقط باشه:موحدی_

 زچی همه و نخنده تا بگیره رو خندهاش جلوی که تونست فقط و کرد تعجب فقط فرهاد مدت این تو

 بریزه بهم

 اسمشون؟:موحدی_

 ....سعید:پارسا_

 نداشته رو هواپیما با سفری مدت این تو کسی همچین نه:موحدی_

 باشم؟ مطمعن:پارسا_

  اره:موحدی_

 خداحافظ میشناسه رو من برسون مامان به رو من سالم پس:پارسا_

 میکنن حرکت بعدی مقصد سمت به و اومدن بیرون فرودگاه از خنده با پارسا و فرهاد و

 صحبت هم با راه بین که میرن رانی اتوبوس طرف به ماشین با اهن راه و فرودگاه از بعد از ها بچه

 است خنده حال در یکسره فرهاد   میکنن
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 اخه میخندی اینقدر چرا کوفت:پارسا_

 رو خودت فرودگاه رفتیم که اون به نه میزنی خدا های بنده این به حرفی چه این اخه:باخنده فرهاد_

 کردی خواستگاری دختره از اهن راه رفتیم که نه زدی جا یارو فامیل

 بکشم حرف زبونشون زیر از میتونم راحت روشم همین با من. ساختن کاری بهر را هرکسی:اپارس_ 

 نمیگن چیزی که وگرنه

 یشخواستگار بری منتظره دختره این االن نمیگی.ببرن رو کردنت درست کار و خودت شور مرده:فرهاد_

 زدم؟ حرفی من مگه:پارسا_

  گرفتی رو خونشون هشمار فقط نزدی خاصی حرف زیاد نه:قهقه فرهادبا_

 .... ببینه بزنه زنگ باباعباس میدم نیست مهم میشه احتیاج که شماره:پارسا_

 چی؟ ببینه:میپرسه و میپره حرفش وسط فرهاد_

 خواستگاریش بریم ندارن خانواده تو خودش مثل افتاده جا خانوم یه:پارسا_

 نکن واییه رو خدا بنده این دار بر مرد پیر این سر از دس دیگه:فرهاد_

 هستن عاشقش همه برده رو محل های خانوم تموم دل باباعباس.فرهاد اقا فکری چی:پارسا_

 بابا عیبه:فرهاد_

 ااینج میشه چی ببینم بریم زود میگفتم بهت وگرنه رانی اتوبوس رسیدیم که حیف:پارسا_

 از وننبت مسئولش از تا میرن اطالعات و بلیط خرید باجه سمت به و میشن پیاده ماشین از نفری دو و

 کنن پیدا رو سعید تا کنن چک رو مسافرهاش لیست

 بگیرن اطالعاتی تا میرن باجه یک سمت به و میشن رانی اتوبوس سازمان وارد ها بچه

 خانوم سالم:پارسا_

 ؟ مقصد.سالم:عجله و عصبانیت با خانوم_
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 چی؟ مقصد: پارسا_

 کنم صادر بلیط سریع برین میخوایین کجا:خانوم_

  مسافرت برم برسه چه میرم زور به رو خونمون کوچه سر تا من:پارسا_

 .خداحافظ. میگیرن رو ادم وقت چرا پس:خانوم_

 ازتون داشتیم سوالی یه ما خانوم ببخشید:فرهاد_ 

 .بپرسین رو سواالتون:میگه میکنه کار کامپیوترش کیبورد با که همزمان خانوم_

 گرفتن؟ بلیط روزه چند این تو از... سعید اقای:فرهاد_

 محترم اقای بدم مسافرین از اطالعات نمیتونم:خانوم_

 هستش میان در زندگی و مرگ پای خانوم:فرهاد_

 بگیرم برعهده رو مسئولیتش نمیتونم من:خانوم_

 من مسئولیت با شد چی هر:فرهاد_

  بکنین امضاء بنویسین باشه:خانوم_

 باشه:فرهاد_

 خانوم اون طرف به رو برگه و میکنه امضاء اخرش و نوشتن به شروع و برمیداره وکاغذ قلم یه فرهاد

 .میده تحویلش و میگیره

 ؟ کنید چک میشه حاال:پارسا_

 اسمشون؟:خانوم_

 ...سعید:فرهاد_

 .کنید صبر لحظه چند:خانوم_
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 شد؟ چی خانوم:فرهاد_

 اصفهان رفته:خانوم_

 هستین؟ مطمئن:پارسا_

 خریده هم بلیط دوتا اره:خانوم_

 لطفتون از ممنون:رهادف_

 پنج و چهل از بعد و برسن خونه به تر سریع چه هر تا میکنن حرکت ماشین سمت به بدو بدو ها بچه و

 بدن بقیه به رو خبر تا میرن بدو بدو و میرسن خونه به دقیقه

 کجاست؟ االن:باباعباس_

 اصفهان رفته اتوبوس با:فرهاد_

 کنین؟ چیکار میخوایین:باباعباس_

 دنبالش اصفهان میریم:پارسا_

 دادم زحمت همتون به خیلی میخوام معذرت واقعا همتون از:اروم صدای با شهرزاد_

 میشه ماها ناراحتی باعث هات حرف این نزن رو ها حرف این جون شهرزاد:کیمیا_

 کنیم حرکت تر سریع چه هر کنیم اماده رو وسایلمون میریم فرهاد و من:پارسا_

 بیایم؟ مه ما میخوایین:کیمیا_

 بسته بریم فرهاد و من نه:پارسا_

 .باشه:کیمیا_

 فعال رفتیم ما:پارسا_

 امادست بخورین رو غذاتون بیاین:کیمیا_
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 میایم االن ممنون:فرهاد_

 زدن زنگ کالنتری از:شهرزاد_

 گفتن؟ چی:فرهاد_

 کالهبرداره سعید گفتن:گریه با شهرزاد_

 چی؟ یعنی:فرهاد_

 گرفته پول ازشون گذاشته کاله رو من مثل دختر تا چند سر:شهزاد_

 ازش؟ کردن  شکایت:فرهاد_

 االن تعقیب تحت اره:شهرزاد_

 اصفهان رفته بدیم اطالع پلیس به باید پس:فرهاد_

 برین شما باشه الزم دیگه نکنم فکر.گفتم:شهرازد_

 کنیم پیداش بتونیم زودتر ما شاید میریم ماهم دنبالش میره پلیس نه:فرهاد_

 ازتون ممنون:شهرزاد_

 نزن رو ها حرف این:فرهاد_

 بریم؟:پارسا_

 میکنیم حرکت بعدش بخوریم اول کرده اماده غذا کیمیا نه:فرهاد_

 دارم کار جایی لحظه یک من فقط باشه:پارسا_

 راحتی هرجور:فرهاد_

 بریم کن حرکت:فرهاد_

 چشم:پارسا_
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 با کاسه یک کیمیا که میشه خارج هخان از و حرکت به شروع اروم و میکنه روشن پارسا رو ماشین و

 میریزه ها ان سر پشت

 بری؟ میخوای اولین کجا:فرهاد_

 ترانه پیش:پارسا_

 دیگه بسوزه عاشقی پدر اخ:فرهاد_

 عههه:پارسا_

 دیگه نه یا بکنم باهات باید رو کردی من با که هایی کار جبران االن من.مرض عهه:فرهاد_

 ایی عقده:پارسا_

 جونته عمه:فرهاد_

 بعد دقیقه پنج

 میده قرار دیگری ماشین کنار در جاده کنار سمت به را ماشین به سریع پارسا

 میام االن بشین:پارسا_

 باشه:فرهاد_

 رنگ مشکی ماشین اون سوار و میشه خارجی ماشین اون سمت به و میشه خارج ماشین از پارسا و

 که یکننم حرکت پارسا ماشین سمت به و شنمی پیاده ماشین از ترانه با دقیقه پنج حدود از بعد و.میشه

 دهد انجام پرسی احوال و سالم ترانه با تا میشه پیاده فرهاد

 شما؟ حال.سالم:فرهاد_

 چطوره؟ شما حال. سالمتی.سالم:ترانه_

 میکشیم نفس شما سایه زیر خوبیم ماهم:فرهاد_
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 میدم جامان بزنید زنگ داشتید هم یکار هر اصفهان تو فرهاد اقا گفتم هم پارسا به.حرفیه چه این:ترانه_

 براتون

 دادیم زحمت زیاد شما به ما نمیشیم شما مزاحم دیگه:فرهاد_

 سالمت به برید حرفیه چه این: ترانه_

 کنن حرکت اصفهان سمت به تا میشن ماشین سوار و میکنن خداحافظی هم با ها بچه و

 [اصفهان] 

 فرهاد.فرهاد:پارسا_

 هان:الو خواب های چشم با فرهاد_

 اصفهان رسیدیم شو بلند مرض و هان:پارسا_

 میکنی بیدار رو من چرا دیگه بخوابیم هتل یه برو مرگت خبر خو:فرهاد_

 بودم دستور منتظر:پارسا_

 بخوابم بذار برو حاال دادم دستور که حاال:فرهاد_

 بخوابه میخواد بازم خوابیده رو راه کل:پارسا_

 میخواد دلم:فرهاد_

  اخه هاته رگ تو دوغ مگه:پارسا_

 هست هرچی حاال:فرهاد_

 میداره نگه طبقه چندیین برج یک کنار در خیابان کنار در پارسا که

 شو پیاده:پارسا_

 دیگه جای یه بریم شو سوار گرونه هتلش این:فرهاد_
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 هستش ترانه مال برج این یک و سی طبقه بود کجا هتل:پارسا_

 ها خوبه وضعشون:فرهاد_

 دیگه معلومه:پارسا_

 بخوابیم داخل بریم تر سریع پس:فرهاد_

 بکن حرکت خواب با بترکی:پارسا_

 بشن ساکن اصفهان تو سکونتشون محل به تا میرن برج سمت به ها بچه و

 کی سمت به و میان در اسانسور از ها بچه و میرون یک و سی طبقه به و میشن برج وارد باهم ها بچه

 میشن ساختمان داخل وارد و میکنن باز را درب و میرون درب

 ساختمانی چه:میزنه سوت بار دو فرهاد_

 اره:پارسا_ 

 باشه گرون باید خیلی خیلی کنم فکر تمومه چی همه:فرهاد_

 اره:پارسا_

 ببینی باال این از میتونی رو اصفهان تموم اینجا باکالسه چه اوه اوه:فرهاد_

 اره:پارسا_

 اره میگه میگم چی هر اره کوفت:فرهاد_

 اره:ارساپ_

 تو شدی اینطوری چرا مرض:فرهاد_

 ؟!هان:پارسا_

 تو؟ شدی اینطوری چرا:فرهاد_
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 شدم؟ چطوری:پارسا_

 اره میگی میگم هرچی چرا میگم میدی جواب سوال با رو سوالم چرا:فرهاد_

 قصر یا هستش خونه این.هستش خونه این تقصیر:پارسا_

  میپرسی من از چرا بشی دامادشون قراره تو:فرهاد_

 بخریم؟ ایی خونه همچین میتونیم کنیم کار چندسال:پارسا_

 وردا دست به میشه بازی پارتی و بزرگ های پول با فقط ها این.وقت هیچ نکنم فکر:خنده با فرهاد_

 بخوابیم؟ بریم:پارسا_

 اخه؟ بخوابیم کجا:فرهاد_

  کردم گیرانند انقدر ام خسته من.بخوابیم بریم دیگه داره تخت اینجا حتما:پارسا_

 کردیم پیدا اتاق هرجا کدوم هر راست سمت برو تو چپ سمت رفتم من پس بریم:باخنده فرهاد_

 بخوابیم همونجا

 باشه:پارسا_

 موبایل صدای با پارسا ساعت ،چهار سه از بعد و میخوابن میگیرن اتاقی هر تو کدوم هر میرن ها بچه

 وسط هب. کنه بیدار رو فرهاد تا میره و میکنه حبتص به شروع ترانه با آلود خواب پارسا و میشه بیدار

 خوابیده زمین روی فرهاد که میبینه میرسه سالن

 فرهاد.فرهاد:پارسا_

 هان؟:فرهاد_

 خوابیدی زمین روی تو چرا. فرهاد شو بیدار:پارسا_

 منداشت عادت بود راحت خیلی:کردن صحبت به میکنه شروع اروم و میکنه باز رو چشماش اروم فرهاد_

 نمیبرد خوابم ها تخت این به
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 ایی دیوانه تو:پارسا_

 خوابیدی؟ راحت تو:فرهاد_

 نکردم عوض لباسمم حتی شدم بیهوش تخت به رسیدم فقط نخوابیدم که من. اره:پارسا_

 شدی؟ بیدار چرا:فرهاد_

 زد زنگ ترانه:پارسا_

 کردی؟ بیدار رو من چرا حاال سالمتی به خو:فرهاد_

 کنن پیدا سعید از جایی تونسته داره باباش که هایی هرابط طریق از:پارسا_

 .سالمتی به خو:بیخیالی با فرهاد_

 شده پیدا سعید از ادرسی میگم:پارسا_

 گفتی؟ چی هان:فرهاد_

 .گفتم که همونی:پارسا_

 دیگه دنبالش بریم شو بلند خو:فرهاد_

 دنبالش نمیریم امشب بابا اروم:پارسا_

 پس؟ بریم کی:فرهاد_

 میریم فردا:پارسا_

 کردی؟ بیدارم چرا پس:فرهاد_

 دیگه بخوابی باید شب شو بیدار دیگه دیگه بسه خواب:پارسا_

 کنیم؟ چیکار پس:فرهاد_

  اصفهان داره خوب جای همه این:پارسا_
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 باشه داشته خب.میدونم:فرهاد_

 برگردیم وریمخب شام و بگیریم وسایل یکم بگردین رو شهر یکم بریم شو بلند دیگه ایی دیونه:پارسا_

 بیرون بریم بعد بیاد جا حالمون یکم بذار بابا:فرهاد_

 تنبل:پارسا_

 .مربوطه خودم به اون دیگه:فرهاد_

 االن؟ تو کنی چیکار میخوای پس:پارسا_

 بیای بگیری غذا میری هم تو کیمیا به بزنم زنگ میخوام که من:فرهاد_

 حاال؟ بگیرم شام میرم من گفته کی:پارسا_

 فرهادت.دلت زیزع:فرهاد_

 نه میگی ایی دیونه میگم:پارسا_

 بیا بگیر زود کیمیا بزنم زنگ رفتم من:فرهاد_

 باشم گفته ها نمیشم خر دیگه ولی.باشه:پارسا_

***** 

 هستند ورپشت جمعیت کم و سرد و ییالقی نواحی از یکی در ها بعدبچه روز دو

 کنیم؟ پیداش اینجا میتونیم مطمعنی: فرهاد _

 رفته وقته دچن این سعید که جاهایی اون از یکی کرده پیامک ترانه برام که لیستی تو میدونه داخ:پارسا_

 کنیم پیداش بتونیم شاید هستش همینجا یکیش

 اینجا سرده خیلی کنیم پیداش زودتر خداکنه:فرهاد_

 بشی گرم تا برو راه تر تند:پارسا_
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 باشه:فرهاد_

 [بعد دقیقه بیست]

 اروم و.میشه دیده روستایی های خانه تعداد یک انجا در که میرسن ایی منطقه به کم کم پارسا و فرهاد

 کیسه یک با ساله ایی خورده و چهل مرد یک راه میانه در که.میکنن حرکت ها خونه این سمت به

 میبینن حرکت حال در بزرگ

 اقا سالم:فرهاد_

 ماهت روی به سالم:اصفهانی شیرین ی لهجه با مرد اون_

 شدم مزاحم اقا ببخشید:فرهاد_

 کنم ردیف برات که بگو میخوای؟اتاق،سویت،غذا،چی چی. میکنم خواهش:مرد اون_

 داشتیم شما از سوال چندتا فقط دل،ما عزیز نه:پارسا_

 شما؟ هستین پلیس:مرد اون_

 ما نیستیم پلیس بابا نه:فرهاد_

 دارین؟ سوالی چه پس:مرد اون_

 تازه که کسی.باشه گرفته چیزی ایی خونه نیومده کسی اینجا وقته چند این بدونیم میخواستیم: پارسا_

 باشه وارد

 خب میان مردم نیومده چرا خب:مرد اون_

 ینندید رو اقا این: میپرسه مرد اون از و میده نشون مرد اون به و میاره بیرون رو سعید عکس فرهاد که

 وقته؟ چند این ها طرف این

 ومار ثانیه سی حدود از بعد و میشه خیره عکس به دقت با و نهمیک عقب جلو رو عکس کمی مرد اون

 مازیاره اقا عههه که این:زدن حرف به میکنه شروع
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 میشناسین؟ شما رو اقا این یعنی:ذوق و شوق با فرهاد_

 عسل و ماه اینجا اومده خانومش با دادم اجاره خونه بهش خودم اره:مرد اون_

 گرم دمت حاجی گرم دمت:پارسا_

 کجاست؟ االن:دفرها_

 نمیرن بیرون ها وقت این معموال خونش داخل:مرد اون_

 هستین؟ مطمعن: پارسا_

 باش مطمعن. اره:مرد اون_ 

 فرهاد بیاد پلیس بزن زنگ سریع:پارسا_

 باشه:فرهاد_

 حبتص به میکنه شروع پارسا و بده اطالع پلیس به بزنه زنگ تا میاره در جیبش از رو گوشیش که

 میکنه کردن

 ها نری تنها بریم باهم واستا حاجی:ارساپ_

 مگه؟ کرده چیکار حاال:مرد اون_

 هرچقدر و کرده بازی دخترها عاطفه با گذاشته کاله مردم دخترهای سر. حاجی کالهبرداری:پارسا_

 گرفته پول ازشون تونسته

 نگذره ازش خدا:مرد اون_

 هستن اینجا گفتن دیگه ساعت نیم تا:فرهاد_

 دادی؟ درست رو ادرس:پارسا_

 بزنن زنگ داشتن کاری که دادم هم خودم شماره اره: فرهاد_
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 کردی کاری خوب:پارسا_

 هستش؟ راه چقدر دادی اجاره بهشون که ایی خونه تا حاجی:فرهاد_

 نیست راه بیشتر دقیقه پنج،شیش یه حدود:مرد اون_

 نکنه فرار یهو که اینجا بیاد پلیس تا اونجا بریم:پارسا_

 کنین حرکت شهبا:مرد اون_

 عیدس ای اجاره خونه سمت به و میکنن حرکت هاشون دستی چوب با مرد اون سر پشت تند تند ها بچه

 میرن

 {بعد دقیقه بیست}

 تا بودن رمنتظ و بودن ایستاده بودن داده نشانش که ایی خانه کنار در بزرگ سنگی تکه پشت در ها بچه

 همراه به تپش به پشتی کوله یک با که میبیندد رو دسعی ها بچه  هنگام همین در که برسد سر پلیس

 است دیگری سمت به راهی زنی

 میره داره که سعیده:فرهاد_

 برسه پلیس تا باشیم مراقبش دور دورا اروم ما بره تر جلو اون واستا: پارسا_

 باشه:فرهاد_

 شنمی مخفی هایی ارهکن در و میکنن حرکت سعید دنبال به زیاد ی فاصله با مرد اون همراه به ها بچه

 نبیند را ها آن سعید تا

 اخه بره میخواد کجا:فرهاد_ 

 میاد بر بگی هرچی ادم این از:پارسا_ 

 نگاه ار عقب کمی که ببندد را اوست همراه که زنی ان کفش بند تا میشود خم سعید لحظه همین در که

 میشوند فیمخ مکنای در نبیند را ها آن سعید که ایی گونه به ها بچه و میکند
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 دید؟ رو ما:فرهاد_

 نکنم فکر:مرد اون_

 میشه چی ببینیم واستا:پارسا_

 ی صفحه از تا میاره بیرون کمی بودن شده مخفی که محلی از و میاره بیرون رو گوشیش پارسا که

 میکنن دارن کاری چه هستش همراهش که زنی اون و سعید که ببینه گوشی

 کردن فرار.نیستن.نیستن: پارسا_

 پیدا دسعی از ردی هیچ ولی کنن پیدا رو سعید تا میکنن نگاه رو اطراف بیرون میان سریع ها بچه که

 .نمیکنن

 اخه؟ رفت کجا لعنتی این:فرهاد_ 

 رفته طرف کدوم بدونم کنم فکر سریع بیاین دنبال:مرد اون_

 هب فرهاد راه توی و میکنن حرکت بود داده نشون بهشون مرد اون که سمتی اون طرف به سریع ها بچه

 فرهاد هک میرن تر جلو کمکی و.میده اطالع پلیس به رو بودن رفته که هایی مسیر و میزنه زنگ پلیس

  افتاده که میبینه پشتی کوله یک زمین روی

 سعید ی کوله اینم میکنه فرار داره اومدیم درست ها بچه:فرهاد_

 باشه جلو نباید زیاد:پارسا_

 هستش بسته اخرش میره داره که طرفی اون بره نهنمیتو هم جلو زیاد:مرد اون_

 ایول:پارسا_

 میرسن میرفتن که سمتی اون اخر به تقریبا که میرن تر جلو کمی ها بچه

 رفتن؟ کجا:فرهاد_

 نمیدونم:پارسا_
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 داره؟ رو راه یه همین فقط اینجا نگفتی مگه حاجی:فرهاد_

 داره رو راه یه همین فقط اره:مرد اون_

 رفتن؟ کجا پس:پارسا_

 که بکنه کرف کمی تا میکنه سکوت کمی میده تکیه  بزرگ بسیار درخت یک سمت به میره اروم پارسا و

 میده عالمت فرهاد به که میشه  پارسا کردن توجه باعث که. میشنوه رو کوتاه ایی عطسه صدای ناگهان

 داخل هب ان ایی تنه پشت از درخت این که میرن درخت پشت سمت به نفری دو و. بیاد اون سمت به که

 عیدس دیدن از بعد سریع که شدن مخفی اونجا در که میبینن رو زن اون و سعید ناگهان که رفته فرو

 و یدنم رو سعید ضربات جواب هم پارسا و فرهاد که میکنه فرهاد و پارسا به زدن ضربه به شروع سعید.

 .میبنده ور زن اون و سعید های دست پارسا و.میشه پارسا و فرهاد تسلیم سعید درگیری دقیقه چند از بعد

 هستین؟ کی شما:سعید_

 میشیم اشنا هم با بعدا:پارسا_

 رمب بذارین فقط شما برای اصال دارن پول چقدر هر میدم بهتون بخوایین چی هر:التماس با سعید_

 با میاد لتد وریچط.بشناسن رو تو کثیف چهره همه تو بدیم تحویل رو تو باید نامردیه ته این. نه:پارسا_

 هان بگیری پول ازشون و کنی بازی دخترها احساسات

 میدم ولق میدم قول نمیکنم کاری همیچین دیگه.نمیکنم رو کار این دیگه.کردم غلط.کردم غلط:سعید_

 تف واقعا تف میاری در پول راه این از که برسرت خاک:فرهاد_

 یه هم فرهاد و میکنه دستگیر رو بوده اهشهمر که زنی اون و سعید و میرسه پلیس لحظه این در که

 و میکنن حرکت اصفهان در ترانه ی خونه سمت به و میده بودتشون اورده که مردی اون به پول مقدار

 شهرشون به برمیگردن روز دو از بعد

***** 
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 رسااپ شب اون تو که میرن مجید کافه به فرهاد و پارسا با شب یه و میشن جمع هم با همه بعد روز چند

 میشن کافه وارد هم با ها بچه از بیادیکسری کافه به میکنه دعوت هم رو ترانه

 اومده کی ببین رو زنگ بزن به به:مجید_

 مجید اقا نوکر. سالم:فرهاد_

 اییم مخلص: مجید_

 ندارم قبول چاکرم نوکرم مجید میخوام بغل من: شوخی به پارسا_

 پارسا بغلم بیا:مجید_

 بشی و خوش یک همه با مجید و میکنن بوسی رو هم با و میکنن بغل رو ههمدیگ مجید و پارسا و

 اب گارسون یه همراه به مجید و.میکنن فرهاد و پارسا مخصوص میز دوم طبقه راهی رو ها اون و میکنه

 زدن حرف به میکنه شروع و میز رو میذارن و میاد باال خوراکی پر سینی یک

 بیارم بگین میخوایین چی هر:مجید_

 بابا زیاده هم همین:پارسا_

 نامردها نزنین حرف دیگه که فرهاد تو:مجید_ 

 چرا؟:فرهاد_

  باشه دیگه نمیدین خبر ما به دیگه میگیرین زن دیگه حاال:مجید_ 

 مجید چه من به گرفته زن فرهاد:پارسا_ 

 ازدواج داری هم تو رسوندن بهم ها بچه دارم رو امارتون نشستم کافه این تو نبین رو من:مجید_

 دیگه بیایم ماهم بدین اطالع نامردها.میکنی

 عروسی شاءاهلل ان شد یهویی دیگه ببخشید:فرهاد_

 میشکونم رو گردنت نکنی دعوت که رو اون:مجید_
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 میکنن خندیدن به شرع اروم کیمیا و شهرزاد که

 گردو ریدا که شده حل چیز همه رفتی دادگاه.میخندی خوب که بخند خانوم شهرزاد بخند:پارسا_

 نرفته یادت تا بده رو من سهم فقط میشکونی

 ها میگری زن داری دیگه ها بزنتت ترانه میگم نکن اذیت رو خواهرم پارسا عههه:کیمیا_ 

 کردم غلط کردم غلط:پارسا_

 ناریک میز روی و میکنن گرم علیک و سالم مجید با باال میان پسر و دختر تعداد یه لحظه این در که

   میشینن اینها پارسا

 کردن پر من برای رو شما جای ها این.ها میگفتم بهتون که بودن ها بچه همین: مجید_

 میرسن؟ ما پای به یعنی:پارسا_

 میکنن تالش هی ولی نمیرسن ها شما به:خنده با مجید_

 از بعد و نواختن و کردن نوازش رو تارها میکنن شروع میارن در رو گیتارهاشون اروم ها بچه اون که

 براشون همه ها بچه کارشون شدن تمام از بعد و  خوب صدای یه با خوندن به میکنن شروع اروم دتیم

 میزنن دست

 میخونین و میزنین گیتار خوب خیلی افرین:میگه و میره ها اون طرف به پارسا

 ممنون:میزد گیتار که پسرها از یکی_

 بدین؟ ما به رو گیتارهاتون از یکی دقیقه چند میشه:پارسا_

 بزنین؟ بلدین:پسر همون_

 سیمش به میزنیم چنگی یه هی:پارسا_

 خب میشه پاره سیمش:پسر همون_

 میدم رو پولش من شد خراب: پارسا_
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 باشه:پسره همون_

 اروم و میشینه صندلی یک روی بر و میاد پارسا و میده پارسا به رو خودش رنگ ایی قهوه گیتار بعد و

 هب میکنه شروع ایی حرفه خیلی طوری به اهنگ یک زدن به میکنه شروع بعد و زدن میکنه شروع

 .خوبش صدای با خوندن

 داشتم دست یه زندگیم تمامه کن فرض بیا نه باهاش نرفته دلم برده گرفته دستمو:پارسا

 بود خوابم تویه شب هر تو تصویر اما بود عذابم بودنش که بودم یکی با من

 بود اتفاقم رفتم که منه تقصیره نگو

 کردم لعنت امروزمو دفعه چند نمیدونی کردم قطع بازم اما گرفتمت دفعه چند

 کردم بد خودم به کردم رد حالیو چه تولدت نمیدونی

 رویی پیشه همیشه چراا چرا نمیشود پرت تو خیاله از حواسم

 دارم حس بهت هنوز که بده این شد خب ولی بسپارم دل تو جز کی هر به متنفرم

 دارم آدرس تو از ذهنم ی گوشه هر که متنفرم

 بود راحت برام خیلی که کنی فکر مدیونی بود طاقت کم میشناسی فقط تو که دلی با

 بود واست بود واست منش از بهتر همیشه میدونم

 کردم لعنت امروزمو دفعه چند نمیدونی کردم قطع بازم اما گرفتمت دفعه چند

 کردم بد خودم به کردم رد حالیو چه تولدت نمیدونی

 رویی پیشه همیشه چراا چرا نمیشود پرت تو خیاله از واسمح

 بگویی من به خودت مگر نمیکنم دل تو از من منم بی تو بی چه ببین

 و نمیزن دست پارسا برای همه و میز سر میاد اهنگ پایان با و میشه کافه وارد ترانه لحظه همین در که

 نهمیک پرسی احوال و سالم همه با ترانه و.میکنن تشویق
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 نمیای دیگه کردم فکر.سالم:پارسا_

 ها یبود نکرده رو.بود عالی میخوندی میزدی قشنگ چقدر.رسیدم دیر بود ترافیک ببخشید:ترانه_

 شیطون

 گیتار هب زدن چنگی یه حد در گفتی که شما:میگه و میکنه پارسا طرف کناری میز دخترها اون از یکی_

 ومیخوندین میزدین ایی حرفه خیلی که شما ولی بزنین میتونین

 ؟من؟ کی:پارسا_

 شما خود بله:دختر اون_

 بندری دبه اب اینکه هنرمندیم ته من خانوم گرفتی اشتباه شما میخونده داشته کی ببین: خنده با پارسا_

 بزنم

 که گروهی اون ها بچه: میگه و میکنه میز اون طرف به رو مجید و میکنن  خندیدن به شروع همه که

 نفر چند نای نیستن بیشترشون االن که میومدن کافه این تو شما از قبل و بودم ردهک تعریف براتون

 . بودن

 {دوم فصل پایان}

 سوم فصل

 {بعد سال هفتاد} 

 فرهاد عروسی از بعد.  فرهاد عروسی تا نکشید طولی بود خوب چی همه بعد به شب اون از: پارسا _

 و هخون سر رفتن باباعباس باغ تو مراسم یه با مدت یه از بعد هم ها اون شهرزاد خواستگاری اومد مجید

 باباجان زندگیشون

 جان؟ عمو شدیم خسته: حسین_ 

 دیگه پیری:پارسا_

 میکنین؟ تعریف برامون رو اش ادامه:حسین_
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 ماست زندگی داستان های اخر نمونده زیادی چیز:پارسا_

 بشنوم رو اش ادامه دارم دوست خیلی:حسین_

 میکنم تعریف برات خداست زرو هم فردا:پارسا_

 عموجان؟ براتون بیارم میخورین چایی.چشم. باشه:حسین_

 برسونه جایی یه به رو  تو باید درس همین که برس ات درس به برو ممنون نه:پارسا_

 چشم:حسین_

 نداری؟ خبری هستی از:پارسا_

 شوهرش با میزنه سر یه میاد امشب گفت و زد زنگ صبح. دارم خبر چرا: حسین_

 نشه خشک بدنم که کنم روی پیاده یکم بیرون برم من.خانومه خودش مثل شهرزاد دختر:پارسا_

 بیام؟ باهاتون منم میخوایین:حسین_

 نداری؟ خبری بابات از. برس ات درس به تو نه:پارسا_

  خونه میاد فردا سرکاره بابا: حسین_

 خداحافظ رفتم من پس.باشه:پارسا_

 و برمیداره رو خودش عصای دیوار کنار از و میشه بلند سرجاش از اروم و همید تکیه دیوار به پارسا و

 خونه از بیرون طرف به میکنه حرکت

 بعد ساعت یک حدود و میکنه حرکت مسجدی طرف به و میره راه اروم اروم خودش عصای با پارسا

 نبیرو مسجد از عدب و میخونه رو نمازش مسجد در و میگیره وضوء میره میرسه مسجد به ظهر اذان وقت

 قبر رس میره و میکنه حرکت مسجد قبرستان سمت به و گل شاخه پنج و میخره گالب بطری یک و میاد

 شروع دستمالی با اروم و میشینه جا همون که میرسه نفر چند قبر سر به رفتن راه دقیقه چند از بعد و.ها

 رارق ها قبر سنگ روی را ها گل و یزهمیر قبرها سنگ روی بر گالب اروم و میکنه قبرها کردن پاک به

 میده
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 همتون تکنار بیام فقط منتظرم صبح از.تولدته امروز. خبره چه میدونم. گرفته دلم خیلی رفیق:پارسا_

 اخه رمب قربونت الهی رفیقم ای بمونم من و برین شما که نبود رسمش این اخه ، تنها موندم من رفتید

 من چرا

 میکنه دل در اون با لب زیر وهی. میکنه گریه هادفر قبر سر بر پارسا اروم و

 گسن چه عروسیت شب یادته.داداش اخه چقدر نرید سفر اون به گفتم بهتون چقدر:گریه با پارسا_

 خوشحال و شاد همه شب اون بود شبی چه. کردم برات رو تالشم تموم یعنی.گذاشتم برات تمومی

 سیعرو چه یادتونه چی رو بعدش.یادته مجید.یادته زادشهر.شد شهرزاد عاشق مجید شب اون یادته.یادته

 ...باشم ها شما فدای من الهی عباس بابا برات بمیرم من اخ گرفتیم باغ تو

 میشه رحالس تا میده بهش ابی یه میکنه بلندش و پیشش میاد حسین اروم که میکرد گریه داشت پارسا

 !!باشی ات مشق و درس سر االن باید تو. باباجان میکنی چیکار اینجا تو جان حسین:پارسا_

 دیگه ارهد بریم بشید بلند حاال. دیدمتون که اینجا اومد اینجا میاید کردم فکر شدم نگرانتون:حسین_

 جان عمو میشه شب

 بریم باشه:پارسا_

 میکنن حرکت خونه طرف به حسین و پارسا اروم غروب های دم دم

 و پارسا پیش میان شوهرش و هستی شب هشت ساعت های حدود و میان خونه به حسین و پارسا

 کنن صحبت تا میشینن گوشه یه میرن همه شام از بعد و میخورن شام و حسین

 کنین تعریف دارین رو حالش رو خاطرات ادامه عموجون:حسین_

 باشه:پارسا_

 ممنون: حسین_

 دو نبود شاد همه دیگه باغ تو ومجید شهرزاد و هتل تو کیمیا و فرهاد عروسی از بعد. میگفتم: پارسا_

 ولی. کنم اجازدو بودم گفته براتون که ترانه با بود قرار منم. طبیعیه دیگه بود شده اضافه خانواده به نفر
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 کرد شکاری نمیشه کسی سرسفره بیاد که حروم پول میگم رو اش خالصه و داره تفسیر طول اون نشد

 اشتهد پول که دختری خب پول بود پول بود پول بگذریم پدرش ولی.بود خوبی دختره خودش هم ترانه

 بودم دیده نم که اونجایی تا هم ترانه. نیستن اینطوری همه البته.دیگه همینه باشه پول تو همیشه باشه

 اشتمد مدت یه از بعد میکردم حل ولی بود مشکلی یکسری خب. شد چطوری نمیدونم بود خوبی دختره

 ترانه ردمیک داشت نابودم که دیدم رو چیزی دیدم رو ترانه رمزق چراغ پشت فرهادکه با دانشگاه میرفتیم

 رو من رانهت ماشین اون جلوی رفتم پایین اومدم ماشین از درسته این یعنی ماشین تو دیگه پسره یه با

 گرفته فسمن دیگه که بودم دویده انقدر گرفته نفسم شدم متوجه فقط دویدم فقط نرفتم تر جلو ولی دید

 با ورکش از خارج رفته ترانه اوردن خبر که بودم داغون مدت یه...  بود اومده دنبالم که بود فرهاد فقط بود

 کرده ازدواج پسره اون با ولی دیگه چیز یا بود شرمندگی روی از نمیدونم.کرده ازدواج هم پسره همون

 این اساعبباب بودم من دیگه نشدم پیگیرش هم دیگه.براش بودم چی وسط این من نمیدونم فقط. بود

 تا اباعباسب خدا بنده. شد بد باباعباس حال شب یک که.میکردم کیف داشتم باغبون یه شدم قشنگ باغ

 رفت مه باباعباس شدم تر تنها. نشد هیچی کرد احیاء برای کیمیا که هم هرکاری مرد برسه بیمارستان

 چیز مهه میکنم چیکار دارم نمیدونستم شدم خود بی خود از دیگه رفتم باباعباس وقتی:بغض با پارسا

 گهدی گریه بود شد کارم فقط منم.کرد برگذار اون رو مراسمات همه خدا بنده فرهاد دوش روی بود افتاده

 هگری خودم حال به و میکردم فکر ه ن ا ر ت و مادر و ،پدر باباعباس به فقط شب یا روزه نمیدونستم

 نامه وصیت و باباعباسه وکیل گفت باغ خونه ومدا ادمی یه روز یه شد تموم مراسمات بگذریم میکردم

 از دونگ دو ما کدوم هر به میدونست خودش های بچه رو ما واقعا باباعباس خوند برامون رو باباعباس

 بهمون وکیل که بود گذاشته برامون مساوی صورت به که پول مقداری همراه به بود داده رو باغ خونه

 همه یول داشت فامیل باباعباس. بشه قانونی چیز همه تا میزنه زنگ بهمون اداری های کار از بعد گفت

 .رفت و گذاشت ما برای رو

 کردم ناراحتتون که ببخشید:حسین_

 میرم جلوتر و جلو هی و میزنم ورق رو عمرم دفتر دارم فقط.نیستم ناراحت:پارسا_

 بیارم؟ چایی یه:هستی_

 .میشم ممنون بیاری:پارسا_
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 .االن چشم:هستی_

 حسین؟ کجاست مادرت. پیری از امان:ساپار_

 میاد یک ساعت تا شبه شیفته امشب بیمارستان:حسین_

 .نمیشه مادر و پدر دنیا تو هیچی بدون رو مادرت و پدر قدر:پارسا_

 چشم:حسین_

 بال بی چشمت:پارسا_

 از نحسی مادر تا میشن مشغول صحبت به و  میخورن رو چایی هم دور همه و میاره چایی یه هستی که

 میکنن پرسی احوال باهم و میرسه راه

 خانوم فاطمه نباشی خسته:هستی_

 همچنین هم شما ممنون:فاطمه_

 بابا؟ خوبه چی همه:پارسا_

 خوبه چیز همه خداروشکر:فاطمه_

 بکنن استراحتی و بخوابن تا میره خودش خونه به کس هر صحبت کمی از بعد که

 {صبح فردا}

 صبحانه به شروع پرسی احوال از بعد و میرسه راه از محمد که بودن خوردن صبحانه مشغول همه صبح

 میکنه خوردن

 بود؟ خوب کار بابا:حسین_

 عالیه چیز همه خدا شکر:محمد_

 نداری؟ کسری کم چیزی:پارسا_
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 میره پیش کند داره کار فقط یکم درسته چیز همه خدا لطف به:محمد_

 جلو میشه احتر جلو برین یکم همینطوره اولش کاری هر:پارسا_

 بله که اون:محمد_

 شده قرمز تموم چشمات ایی خسته معلومه بخواب برو: پارسا_

 کنه صدام داشت کاری کسی خواب رفتیم ما.چشم: محمد_

 در هک هستن پارسا و حسین فقط و برن خود کار سر به تا بشن اماده میرن به همه صبحانه جمع از بعد و

 میکنن نگاه رو قیهب دارن و نشستن حوض کنار تخت روی

 خودمون؟ خونه بریم دیگه ما رو ما ندارین کار اگه پارسا عمو:هستی_

 باشین مواظب میرین دارین دوما هست هم شما خونه اینجا اوال: پارسا_

 چشم:هستی_

 میکنن حرکت بیرون سمت به خانوم فاطمه همراه به خداحافظی از بعد که

 بابا و شما موندم  من فقط:حسین_

 گروهیم یه خودمون ما بده مگه دیگه خوبه:خنده با پارسا_

 گروهی؟ چه:حسین_

 نیست؟ معلوم:پارسا_

 گروهی؟ چه.نه:حسین_

 میشه مگه هم تر واضع این از دیگه ها چلفتی پا و دست گروه:خنده با پارسا_

 میکنه نگاه اطرافش به و میکنه خنده به شروع حسین که

 بگین رو داستان ادامه میشه:  حسین_
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 باشه:پارسا_

 ممنون:حسین_

 میمیص رفیق فرهاد پس اومد دنیا به بابات که شد ایی خورده سال یک یه باباعباس مرگ از بعد:پارسا_

 اباتب از بعد محمد گذاشت رو اسمش که بودیم بچه این مشغول همه و شد شیرین زندگی کم کم و من

 از هک بود خنده صدای فقط دیگه اومد دنیا به هم شهرزاد بچه هستی تا کشید طول هم سالی هفت یه

 رسهمد شدن بزرگ هی ها بچه کم کم که رفتیم باهم همه ها سفر چندتا یه میرفت بیرون خونه این در

 زمان اون خوش سر بودیم شنگول سفر بریم همه شود قرار که بود دبیرستان اول بابات کنم فکر رفتن

 بابات و من بریم شد قرار ماشینی تا دو بود خریده رصف ماشین یه هم فرهاد خریدم دوم دسته ماشین یه

 مجید و شهرزاد و کیمیا و فرهاد هم واونور ماشین تو کنن بازی میخواستن بودن من ماشین تو هستی و

 راه تو رفتگ اتیش فرهاد ماشین دیدم لحظه یک فقط شد چی نمیدونم بود بدی خیلی روز بودن نشسته

 موندم من  شدم تنها تنهای تنها روزگار هی. نشد باز ماشین در و بود دهوایستا یهو ماشین. شد منفجر و

 رو تیهس گرفتم زن بابات واسی دانشگاه فرستادمشون و کردم بزرگشون هاشون بهانه و بچه دوتا این

  ما زندگی از اینم تو جریانی در هم بقیه دیگه دادم شوهر

 ببخشید:حسین_

 کردی کاری مگه سرپ میکنی خواهی معذرت چرا تو:پارسا_

 شدم شما ناراحتی باعث:حسین_

 میکنم دورشون روز هر.ها خاطره این و منم نه: پارسا_

 ندارین؟ الزم چیزی:حسین_

 نه:پارسا_

 برمیگردم کتابخونه تا میرم من پس:حسین_

 سالمت به برو:پارسا_

 خداحافظ:حسین_
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 باباجان خداحافظ:پارسا_

 کمی رو شقبر باباعباس قبر سر میره اول قبرستون میره و گیرهمی گل شاخه چند پارسا بعد ساعت نیم

 به و  میده ادامه خودش راه به و میذاره قبرش روی گل و براش میخونه ایی فاتحه یک میکنه تمیز

 روی و میکنه تمیز رو قبرشون و میره هستن هم کنار در که مجید و شهرزاد و کیمیا و فرهاد قبر سمت

 میذاره گل کدومشون هر

 کردن زندگی شما بدون سخته خیلی: پارسا_

 زیر یکنهم پرت رو سیگار که بکشه که میذاره لبش روی به و میاره بیرون سیگاری یه لحظه همین در و

 میگه و میکنه لگد رو اون و پاش

 بکشم سیگار نباید نبود یادم رفیق ببخشید:پارسا_

 

 پایان

 و پدر همچنین و کردن همکاری و همراهی بنده به رکا این در که عزیزانی تمام از متشکرم و ممنون

 .کردن تحمل مدت این در رو حقیر این که عزیزم مادر

 یاعلی

 ج.معین
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