
 بسم الله الرحمن الرحيم 

داستان ما در مورد يه دختر شر و شيطون و در عين حال 
ارومه مهسا دختری که غرورش همه چيزشه و ميدونه کجا 

پسری با چشمان عسلی با   ارسالن بايد کنار بزارش و
اخالقای خاص خودش پسری شيطون و کمی عصبی حاال اگه 
 سرنوشت اين دوتا رو باهم رو در رو کنه چی ميشه؟

مامان مامان.  

 ها چته 

 شال مشکيم کو؟

 من چميدونم همش وسايالت پخش خونس شلخته 

با هزار بدبختی پيداش کردم رفتم جلو اينه نگاهی به خودم 
با چشای تيره که هرکی از دور ميديد فکر  کردم دختری

ميکرد مشکيه قدی متوسط دماغ کوچيک که سر بينيم داداشم 
هميشه بهم ميگفت فنچ مژه های بلند و پوستی سبزه که بيشتر 

انی دختری که تو يه خونواده به سفيد ميخورد من مهسا زم
به دنيا اومدم و همه رو کافر کردم وضع ماليمون  عادی

دستمون به دهنمون ميرسيد بابام خبر نگار بود و خوب بود 
مامانم خونه دار يه ابجی وداداش کوچيکتر از خودم داشتم از 
جلو اينه کنار رفتم و به ساعت مچيم نگاه کردم ده دقيقه جلو 



اينه واستاده بودم مطمئنم ريحانه و مريم از اين دير کردنم 
ه تيپم انداختم حسابی عصبانی ميشن واسه اخرين بار يه نگاه ب

شلوار لوله مشکی با يه مانتو بلند مشکی و يه شال سه متری 
کتاب زيست و و کوله بزرگم که همه جا ميبردمش سريع 

فيزيکم و با وسايل ديگه انداختم تو کولم و بدو بدو سمت در 
رفتم با يه جيغ از مامان خدافزی کردم که بدبخت سکته کرد 

دو به سمت کتابخونه رفتم  سريع کفشای اسپرتمو پوشيدم با  

 ارسالن 

جلو اينه داشتم موهامو درست ميکردم قرار بود واسه يه 
 پروژه بريم کتابخونه 

ميگم پروژه فکر نکنين مهندس شرکتم نخير ما از اين شانسا 
نداريم تو دانشگاه گفتن يه پروژه طراحی کنين و موضوعشم 

 و من از هيچی خبر ندارم خب خب خودموسعيد دست 

ه وگرنه خيلی معرفی کنم من يه پسر خوبم البته جلو بقي
سالمه دانشجو حقوقم هيکلم  22شيطونم اسمم ارسالن محمدی 

چشامم عسليه  179چون باشگاه ميرم خيلی خوبه قدمم حدود 
ميکنه ما تو يه ولی بعضی وقتا تو يه شرايط خاص تغيير 

خب  خونوادمخانواده چار نفره زندگی ميکنيم من بچه دوم 
خب موهامم که درست کردم حاال لباس چی بپوشم يه تيشرت 

سفيد و يه شلوار مشکی عينک افتابيمم گذاشتم رو سرمو 



از سعيدم وسايالرو برداشتم ورفتم بيرون همزمان با من 
داداشم سعيد اتاقش اومد بيرون با ديدنش يه او الال بلندی گفتم 

خوند و يه بود که دوسال ازم بزرگتر بود اونم حقوق مي
شبيه هم بوديم فقط اون چشم و  سعيد دانشگاه بوديم منو

 ابروش مشکی بود و قدش بلند تر از منه 

قورتم  ندی داداش بدو که ديرمون شده -دسعي  

با اين حرفش سريع ازش چشم برداشتم و به سمت در رفتم 
کفشای اسپرت مشکی سفيد اديداسمو پام کردم و رفتيم به 

 سمت کتابخونه 

 مهسا 

باالخره با هزار تا بدبختی و دويدن به کتابخونه رسيدم دم در 
محکم خوردم به يه پسر که همه وسايالش ريخت و از 

اونجايی که خيلی پررو بودم بدون معذرت خواهی و يا اينکه 
بخوام نگاش کنم رفتم پيش بچه ها وقتی رسيدم اوه اوه چی 

 ميديدم ريحان و مريم با چشای برزخی 

چه عجب اينقدر زود اومدی -مريم  

فکر کردم مردی ايشاال-ريحان  

واسا برم اسپند دود کنم واست عروس خانوم -مريم  



منم با يه لبخند حرص درار رفتم نشستم سرجامو و بدون 
توجه به غرغراشون کتاب زيستمو باز کردم و شروع کردم 

 به خوندن 

ه از مريم و ريحان رفيقام بودن يه اکيپ سه تايی بوديم ک
دبستان باهميم ما تو يه مدرسه ايم ولی رشته هامون فرق 

ميکنه مريم و ريحان انسانی ميخونن و من تجربی با اينکه تو 
يه کالس نيستيم ولی رابطمون هيچوقت جوری نبوده که 

احساس دوری کنيم شايد کنجکاو شين چرا اومديم کتابخونه 
روهی خب بهتون ميگم دبير امادگی دفاعيمون يه کار گ

بهمون داده بود و گفته بود تمام بچه های کالس دهم بايد انجام 
بدن و اينکه گروهشون چند نفره باشه و با کيا باشن به عهده 

 خودشونه

چشمم خورد به مريم دختری صاف و ساده با چشای قهوه ای 
و لبای کوچيکی که به صورتش ميومد قد و انداممون مثله هم 

و يه  م يه مانتو ابی با يه شلوار لیديگس به لباساش نگاه کرد
شال سورمه ای و کفشای اسپرت سفيد سورمه ای که واقعا 
بهش ميومد و ريحان دختريه که مثه خودم شر و پايه همه 
گندکاريام هست ريحان قدش از من بلند تر و پوستشم سفيد 
تره چشاش درشت و قهوه ايه و لبای قلوه ای که واقعا به 

 صورتش مياد 



گاه به تيپش کردم يه مانتو ليمويی با شال ليمويی و شلوار يه ن
 و کفش مشکی 

 از فکر بيرون اومدم ديدم مريم و ريحان با تعجب نگام ميکنن

تموم شديم -ريحان  

چشات درويش کن ميگم داداشام بزننت -مريم  

 خفه شين شاسگوال تو فکر بودم

اره اره منم که خر -ريحان  

 منو مريم همزمان گفتيم شکی در خر بودنت نيست و خنديديم 

به ساعت نگاه کردم هفتونيم بود سريع دست به کار شديم همه 
طرحا دست ريحان بود وقتی در اورد با طرحی که جلوم 

گذاشته بود خندم گرفت و اونم با گفتن مرگ نيشتو ببند شروع 
ود عکس به توضيح دادن کرد طرحش خيلی جالب بود قرار ب

ترامپ رو رو يه اکاسيف در بياريم برجستش کنيم و با قوطی 
های مختلف يه تفنگ درست کنيم و بزاريم تو دستش جوری 
که انگار ميخواد به مخش شليک کنه خب خيلی وقت نداشتيم 

 پس شروع کرديم به درست کردن 

 ارسالن 

خب به کتابخونه رسيدم دم در يه دختری با عجله بهم خورد 
حتی معذرت خواهی هم نکرد بعد جمع کردن وسايالم  پررو



شروع کرد به سعيد د رفتيم تو کتابخونه نشستيم و سعيبا 
ميگفت بايد يه مقاله تهيه کنيم از تموم سعيد توضيح دادن 

قانونايی که تصويب و تکذيب شدن به اضافه دليل تصويب يا 
م با تکذيب شدنشون تو دلم هزار بار به استاد احمدی فحش داد

اين طرح دادنش باالخره با کلی فحش و خنده و مسخره بازی 
کارامون تموم شد و قصد کرديم بريم خونه تو راه چشمم به 
همون دختر پررو خورد که روی صندلی نزديک کتابخونه 

گفتم بريم بشينيم صندلی کنارشون و اونم سعيد نشسته بودن به 
 با يه لبخند قبول کرد 

 مهسا

با هزار تا دنگ و فنگ تموم شد خدايی خيلی خوشگل شده 
بود بچه ها ميگفتن اگه طرح خوبی باشه و استان قبول کنه  

به عنوان مدرسه برتر و يا تيم برتر شناخته ميشيم و منم 
 عاشق برتر شدن بودم 

تو راه برگشت چشمم خورد به پارک به بچه ها گفتم بريم 
 بشينيم و اوناهم قبول کردن 

عد پنج دقيقه دوتا پسر اومدن سمتمون يکی از پسرا ميخنديد ب
بشنون بچه ها و اون يکی اخم داشت اروم جوری که فقط 

گفتم جوگيرارو نگاه مشخصه تازه از تيمارستان مرخص 
اون دوتا هم نيششونو عين اسب ابی وا کردن چشمم شدن 



ز من بدون اينکه ا پسره که با اخم اومده بود تو حلقخورد به 
جام پاشم گفتم اتفاقی افتاده صداشو برد باال گفت يکم شعورم 

خوب چيزيه شما ميخورين به ادم تموم وسايالش ميريزه 
 حاضر نيستين عذر خواهی کنين 

منم مثله خودش پاشدم چون قدم کوتاه بود رو صندلی واستادم 
 و اخم کردم 

اوال که بيشعور تويی که ميای سر يه دختر اينجوری داد 
زنی دوما يکم عقلم خوب چيزيه وقتی دويدم حتما عجله مي

ونستم طرف سيار بسيار کار خوبی کردم اگه ميدداشتم سوما ب
مقابلم اينقدر شعورش پايينه چنان محکم ميزدم خودشم پخش 

 زمين شه چه برسه وسايالش...بچه ها بريم 

 ارسالن 

هنوزم داشتم به جای خاليش نگاه ميکردم اين دختر چقدر 
به خودم اومدم و به سمت خونه راه سعيد  رو بود با صدایپر

سر به سرم ميزاشت که خوب  سعيد  افتاديم تو راه همش
جوابتو داد و منم با گفتن خفه شو ساکتش کردم رسيدم خونه 
از اخمام مشخص بود يه چيزيم هست پس مامان به پرو پام 

ن نپيچيد سريع رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم ياد او
دختره چشم مشکی افتادم پررو پررو برگشته به من ميگه 

نيستم اگه اين کارتو تالفی نکنم  ارسالن بيشعور  



 مهسا 

با اعصاب خوردی اومدم خونه ادمی نبودم که عصبانيتمو 
سر بقيه خالی کنم واسه همين با لبخند هميشگی رفتم تو خونه 

الم کردم که ديدم خاله و داييم اومدن با يه خنده به همه س
چشمم افتاد به حسام پسر خالم هميشه باهم لج و لجبازی 

داشتيم بهش سالم کردم که با يه لبخند خبيث نگام کرد منم که 
حوصله نداشتم رفتم تو  اتاقم درم بستم يهو صدا در و شنيدم 

لباس پوشيدم برم ببينم کيه که هيچکی پشت در اتاق نبود 
حسام شروع ميشه از اتاق ميدونستم خودشه همه کخ ريزيا از 

اومدم بيرون يهو يه چيزی محکم خورد به کمرم برگشتم ببينم 
کيه که ديدم حسام مالقه به دست واستاده و ميخنده منم يه 
لبخند تحويلش دادمو رفتم سرجام تعجب کرده بود که چرا 

جوابشو ندادم ولی االن وقتش نبود اومدم رو مبل رو به روم 
برو يه ليوان اب بيار منم رفتم با همون نشست که مامان گفت 

مالقه ای که زده بود تو کمرم محکم زدم تو کمرش و بهش 
 گفتم يک يک مساوی 

وساياليی که الزم دارم تو ماشينه پس با عجله يهو يادم اومد 
رفتم تو ماشين و وسايال برداشتم اما وقتی خواستم برم 

کار کيه منم کم  توخونه با بسته بودن در مواجه شدم ميدونستم
نياوردم از بچگی از دروديوار باال ميرفتم واسه همين دستمو 

به ديوار گرفتم تا برم باال که يهويی يه نقشه به سرم زد 



خودمو انداختم زدم زير گريه چون ميدونستم تو حياط وايساده 
بلند بلند گريه کردم و وقتی اومد تو خيابون با يه مشت زدم 

خونه و درم بستم خاله اينا داشتن ميرفتن تو بازوشو رفتم تو 
که خاله پرسيد پس حسام کو و منم با تکون دادن سرم گفتم 

نميدونم بعد از خدافزی رفتم سروقت گوشيم و تو گروه شهر 
خودمون چت ميکرديم که ديدم همون پسر بيشعوره سالم کرد 

رفتم پروفايلشو ديدم عکس خودش بود خيلی جذاب بود 
دم تا رسيدم به يه عکس که دستاش تو دست عکساشو رد کر

يه دختره بود پس اقا دوست دخترم داره بيخيالش شدم و 
 چشامو بستم غافل از اينکه فردا قراره چه اتفاقی بيفته 

صبح با غرغرای ننه از خواب پاشدم رفتم سمت دشويی از 
ديدن خودم تو اون حالت خندم گرفت کارای الزمو کردم رفتم 

سا مدرسمو پوشيدم و با بابا رفتيم سمت مدرسه سمت کمد لبا
پياده شدم و خدافزی کردم چشمم خورد به اون طرف خيابون 

اون پسره بيشعور اينجا چيکار ميکرد بيخيالش شدمو رفتم 
سرکالس وسايالم گذاشتم رفتم سمت بچه ها يکم با ريحان 
صحبت کردم مريمم که کال خواب بود و بعدشم رفتم سر 

اول فيزيک داشتيم اومد و بعد پرسش شروع کالس ساعت 
کرد تدريس ساعت دومم گذشت خداروشکر ساعت سوم 

واليبال بيکار بوديم ساعت چهارمم قرار بود بريم سالن 
اونجاهم قشنگ خسته شديمو راه افتاديم سمت خونه طبق 



معمول با ريحان و مريم بوديم که بچه ها گفتن چون فردا 
تعطيله شب بريم بيرون ماهم تصميم گرفتيم بريم شهربازی 

قرار گذاشتيم و هرکی رفت خونه خودش ساعت نزديکا هفت 
بود که باالخره پاشدم لباس پوشيدم يه مانتو کوتاه مشکی با يه 

م دستم شلوار دمپا گت مشکی و شال مشکی دوتا حلقه هام
انداختم ساعتمم بستم و گوشی و کيف پولمو انداختم تو کولم و 
پيش به سوی شهربازی چون فاصله شهربازی تا خونمون کم 

بود پياده رفتم واونجا بچه هارو ديدم و بهشون سالم کردم 
اول تصميم گرفتيم يه ماشين کوبنده سوار شيم و خدايی خيلی 

که ريحان گفت من نميام  حال داد بعد رفتيم سوار سفينه بشيم
منو مريم فهميديم ميترسه و چيزی نگفتيم دور سفينه که تموم 
شد راه افتاديم سمت کافی شاپ و شير کاکائو سفارش داديم و 

خورديم وراه افتاديم سمت خونه با خدافزی از بچه ها جدا 
شدم به سمت خونه رفتم و لباسام عوض کردم ورو تخت 

برد  خوابيدم يک دو سه خوابم  

 ارسالن

داداش نميدونم چم شده ازوقتی اون دختررو ديدم فکرم در 
 گيرشه 

ولش کن بابا تو کال همينجوريی -سعيد  

نه اين يکی فرق داره -ارسالن  



اره يادمه سميرا هم فرق داشت االن يه ساله کات -سعيد
 کردين 

بی توجه به حرفش رفتم تو اتاق و خوابيدم نميدونم چرا فکرم 
  در گيرشه

 مهسا 

امروز بيکار بودم واسه همين زنگ زدم بچه ها بيان 
 خونمون 

 زنگ زدم ريحان با بوق سوم جواب داد 

بنال-ريحان  

زر نزن امروز بيکاريم گم شين بياين خونمون شبم بريم باغ -  

اوکی -ريحان  

مامان از صبح خونه نبود باباهم که سرکاره با اينکه تا حاال 
غذا نپختم ولی خواستم شانسمو امتحان کنم اول لباسامو با يه 

دست لباس مشکی طاليی عوض کردم و موهامم باال سرم 
جمع کردم و رفتم تو اشپزخونه اول فکر کردم ببينم چی 

کار شدم  درست کنم و باالخره با کلی فکر فهميدم و دست به
وقتی بچه ها اومدن سفره رو پهن کرديم به جفتشون گفته 

بودم غذای امروز سوپرايزه و بی صبرانه منتظر بودن رفتم 
تو اشپزخونه و ماهيتابه املت و برداشتم اوردم مريم با ديدن 



خاک تو سرت که عرضه -غذا چارتا فحشم داد ريحان گفت
ف کردی فکر نداری يه غذا درست کنی سه ساعته مارو اال

کردم ميخوای پيتزا بهمون بدی منم با گفتن خفه شو ببند فکو 
حدودا ساعت سه ونيم بود که با بچه رفتيم به بحث پايان دادم 

و يکم بازی کرديم و بعدشم پيش به سوی باغ  4پا پی اس   

 ارسالن

دم چه گيری داده امروز بريم بيرون هرچی ميگم سعياين 
ن پاشو بريم منم به اجبار رفتم تو حوصله ندارم ميگه زر نز

اتاقم نميدونم چرا دلم ميخواست يه تيپ خفن بزنم واسه همين 
رفتم سر کمدم يه تيشرت جذب مشکی و يه شلوار لی مشکی 
موهامم دادم باال و ساعتمم بستم و رينگ سفيدمم انداختم دستم 

بيرون منتظره و منم با تکون سعيد و رفتم بيرون مامان گفت 
سر خدافزی کردم و رفتم بيرون از مهری(پيش  دادن

)پرسيدم کجا ميريم اونم گفت صداش ميکردم خودمون مهری
باغ تا رسيدن اونجا فقط مسخره بازی در مياورديم و ناگفته 
نماند چقدر سر به سر دخترا ميزاشتيم رسيديم اونجا داشتيم 

 راه ميرفتيم که چشمم خورد به همون دختره 

 مهسا 

رسيديم باغ داشتيم با بچه ها مسخره بازی در مياورديم و 
يه نگاه به ميخنديديم که يهو چشمم خورد به پسره بيشعور 



تيپش کردم خوشتيپ شده بود ولی خب به منچه همونجوری 
به راهم ادامه دادم با بچه ها يه گوشه نشستيم و بچه ها گفتن 

ريم و من بياين جرعت حقيقت منم که پايه اول افتاد به م
وسوال کرد بعدش افتاد به مريم وريحان بعدش باز به منو 

ريحان که جرعت انتخاب کردم ريحان با يه لبخند خبيث نگا 
به دوروبرش کرد و گفت يه گل بکن برو پيش اون پسره 

زانو بزن پيشنهاد ازدواج بده چون بازی بود قبول کردم ولی 
و ريحانم ميگفت اال تا چشمم به پسره بيشعور افتاد گفتم نخير 

و بال همين منم با اخم داشتم ميرفتم سمتش که مريم گفت 
لبخند بزن منم ناچار خنديدم رفتم پيشش گفتم ببخشيد با اون 
اخم هميشگيش جواب داد بله رو برگردوندم تا با چشام از 

ريحان خواهش کنم بيخيال شه ولی زهی خيال باطل با خنده 
منم به ناچار زانو زدم وگفتم ها شيطانيش ميگفت زود باش 

ميشه با من ازدواج کنين به وضوح تعجب و خنده رو  تو 
چشای عسليش ديدم ولی سريع جاشو به يه اخم داد و گفت نه 
منم پاشدم با اخم هميشگيم گفتم به جهنم دوربرت نداره داشتيم 

جرعت حقيقت بازی ميکرديم گفتن بيام پيشنهاد ازدواج بدم 
و به سمت بچه ها رفتم  روز خوش يا علی  

 ارسالن 

با مهری درحال صحبت بودم که ديدم همون دختره پررو 
اومد سمتم تعجب کرده بودم اومد نزديک گفت ببخشيد چه 



صداش بچگونه بود انگار يه بچه دوساله داره حرف ميزنه 
و جوری که انگار گفتم بله يه نگا به پشت سرش انداخت 

شنهاد ازدواج داد تعجب و خنده زوريه جلو پام زانو زد و پي
باهم قاطی شده بود ولی اخم کردمو گفتم نه اونم پاشد پررو 

 ميبه جهنم دوربرت نداره داشتپررو تو چشام زل زد و گفت 
ازدواج بدم  شنهاديپ اميگفتن ب ميکرديم یباز قتيجرعت حق

ی دهنم از پرروييش باز مونده و چند ثانيه عل ايروز خوش 
زده بوديم چشمم خورد به چشاش مشکی  تو صورت هم زل

خالص همينجور داشتم نگاش ميکردم رفت از پشت به تيپش 
اساش مشکی نگاه کردم سر تا پا مشکی اون دفعه هم همه لب

چشم ازش برداشتم  بود با صدا خنده سعيد   

اين دختره چرا اينجوريه اصن نميشه باهاش حرف زد -سعيد
 سريع قاطی ميکنه 

 ولش کن بابا اوسکوله 

 مهسا 

رفتم سمت بچه ها با يه پسگردنی محکم به جفتشون حرصمو 
خالی کردم و پاشديم راه بريم فکرم همش درگير اون پسره 
خل و چل بود برگشته ميگه نه ازدواج نميکنم انگار قحطی 

ادم اومده با اون گند اخالق بی فرهنگ  ازدواج کنم از 
ز باغ اومديم بيرون و داريم ميريم فکرش بيرون اومدم ديدم ا



سمت خونه هامون اولين نفر من رسيدم خدافزی کردم و رفتم 
تو اتاقم لباسام عوض کردم و رفتم رو تختم مامان صدام کرد 

برم شام بخورم ولی اصن ميلی نداشتم خيلی خوابم ميومد ولی 
اصن خوابم نميبرد همش تا چشامو ميبستم دوتا چشاش 

ام پاشدم يکم رفتم تو گپمون چت کنم که ديدم ميومدن جلو چش
مريم و ريحان از ساعت ده انالين نشدن رفتم تو گپ 

شهرمون داشتم پروفايال ملت نگاه ميکردم چشمم خورد به 
پروفايلش يهو قلبم لرزيد چشاش چه خوشگلن چه ته ريش 
بهش مياد وقتی به خودم اومدم نيم ساعت گذشته بود يکم 

عسل شديد م خوابيدم صبح با تکونای م و گرفتفحشش داد
 ابجی کوچيکم چشاموواکردم گفتم ها چيشده

پاشو ميخوايم بريم تفريح بابا امروز بيکاره -عسل  

 باشه مربا جان تو برو منم ميام 

صد دفعه گفتم منواينجوری صدا نکن ميرم به بابا -عسل
 ميگم 

 باشه پنير جان برو منم ميام 

اچم تا زانو باال بود و لباسمم خيس پاشدم رفتم جلو اينه يه پ
بود ميدونين تو خواب اب دهنم راه ميفته ماشالله مثه ابشار 

ميريزه با اين طرز فکرم به خودم يه خل و چلی گفتم و رفتم 
جام کارا مربوطه رفتم جلو اينه تيشرت دشويی بعد از ان



مشکی طالييمو پوشيدم و شلوار پارچه ای مشکيمم پام کردم 
پوشيدم در اخرم شال مشکيمو مانتو کوتاه مشکی  روشم يه

و دوتا رينگامم دستم کردمو ساعتمم انداختم اهل  سرم کردم 
ارايش نبودم ولی به سرم زد ارايش کنم يه کرم سفيد کننده و 
يه پنکيک روش و يه ريملم به مژه های بلند مشکيم زدمو يه 

نم از ديدنم رژ کالباسی به لبام کشيدمو پيش به سوی پايين ماما
خندش گرفت منم با جيغ گفتم هااا چيه مگه من دل ندارم 

 ارايش کنم 

کوفت مرگ نفس بگير بچه خب خندم گرفت تو ارايش -مامان
 کنی 

زياد اهل بابام از اون ور اومد و گفت عه اذيت نکن بچمو 
لوس بازی نبودم ولی خودمو براش لوس کردم مامان با اخم 

يم خونه که منو باباهم زديم زير خنده رو به بابا گفت برميگرد
 يهو يه سوال تو ذهنم نقش بست 

 بابا با کی ميخوايم بريم بيرون 

با يکی از دوستای دوران بچگيم تا حاال نديديش با گفتن -بابا
اهانی به سمت در رفتم و کفشای ال استار مشکيمو پام کردم 
سوار بنز مشکی بابا شديمو پيش به سوی رستوران با ديدن 

ماشين فراری مشکی اون ور خيابون حدس ميزدم که دوست 
نفره خورد بابا بابا باشن رفتيم اونجا چشمم به يه ميز دوازده 



به اون سمت حرکت کرد تو دلم گفتم خدايا مگه کل قبيلشون 
برداشتن اوردن به اون سمت حرکت کردم و با خانواده ای 

که االن فهميدم فاميلشون محمديه سالم و عليک کرديم 
و ونشستيم سر جامون دوتا صندلی رو به روی من خالی بود 

اومدم بودم روش يه صندلی هم کنارم که وسايالم گذاشته 
با سوالمو به زبون اورد و گفت بپرسم منتظر کی باشيم که با

اقای محمدی با خوشرويی جواب کجان ارسالنت و  پس سعيد 
داد االن ميان همون لحظه صدای سالم گفتن دو نفر اومد 

سرموباال اوردم نهههه غير ممکنه اوناهم تعجب کرده بودن 
اومدن نشستن از ولی سريع خودشون جمع و جور کردن 

يشعوره که نميدونستم ارسالنه يا شانس گند من همون پسر ب
رو به روم نشسته بود يهو اقا محمدی گفت ارسالن جان  سعيد

اون منو هارو بده اقا زمانی پس اسمش ارسالنه همينجور 
داشتم نگاش ميکردم يهو چشاش برگشت تو چشا هم زل زديم 

خندم گرفته و بود ولی  منو از دستش افتاداونم هول کرد و 
طبيعی جلوه دادم به منو نگاه ميکردم ولی تموم حواسم به اين 

پسره بيشعور که حاال فهميدم اسمش ارسالنه بود يه تيشرت 
سفيد ويه شلوار لی پاش بود چشمم خورد به دستش رينگ 

دستش بود پس نامزدم که داره پس نامزدش کجاست؟به 
مدم که ديدم بابا صدام منچه....از فکر کردن بهش در او



ميکنه چی ميخوری منم گفتم کوبيده و تا اوردن غذا سرم تو 
 گوشيم بود 

 ارسالن 

بدو بدو دير شده بابا غرغر ميکنه -سعيد  

باشه اومدم سريع از اتاق اومدم بيرون و سوار پژو -ارسالن
شديمو راه افتاديم سمت رستورانی که بابا سعيد پارس 

ادرسش داده بود داخل شديم از دور بابارو ديدم رفتم جلو 
چشمم خورد به همون دختره پررو تعجب کرده بودم ولی به 

سی ثانيه نکشيد رفتم نشستم از شانس گند من تنها صندلی 
خالی رو به روش بود نشستم که بابا گفت منو هارو بده منم 

دم که با  دختره پررو چشم توچشم شدم منم هول شدم اومدم ب
و منو از دستم افتاد داشتم به ليست غذاها نگاه ميکردم چشمم 

خورد به لباساش مثله هميشه مشکی چشمم خورد به حلقه 
هاش واو پس ايشون متاهلن پس شوهرشون کجان بيخيالش يه 

 پرس کوبيده سفارش دادمو تو سکوت غذامو شروع کردم 

  مهسا

يه پرس کوبيده سفارش داده بودم قاشق اول خوردم ديدم فلفل 
نداره انگار به دورم نگاه کردم هيچکس دست به فلفال نزده 

بود واسه همين ادامه دادم تا ببينم شايد واقعا فلفلش خوبه ولی 
 واسه منی که فلفل خورم اصن خوب نبود 



 بابا بابا 

بله -  

 اون فلفال ميدی 

به ولی بيافلفلش که خو-بابا  

مهسا -بابا  

 جانم خيلی نريزی ها شايد يکی حساسيت داشته باشه 

 چشم 

شروع کردم به ريختن وقتی غذام پر شد از فلفل قرمز شروع 
کردم به خوردن نگاه متعجب همرو رو خودم حس ميکردم 

 ولی بيخيال غذامو ادامه دادم 

 ارسالن

رو بده بابا بابا با صداش به خودم اومدم وقتی گفت فلفال
تعجب کردم اخه غذا فلفلش زيادم بود چرا بايد فلفل بخواد 

باباش فلفالرو بهش داد و گفت مهسا خيلی نريزيا شايد يکی 
حساسيت داشته باشه اونم با گفتن باشه ای شروع کرد به 

ريختن داشتم غذامو ميخوردم ولی چشمم بهش بود کل غذاش 
بعد خوردن غذا قرمز شده بود ولی خيلی عادی غذاشو خورد 

بلند شديم و اقای زمانی که حاال فهميدم اسمشون مهدی هستش 
مارو دعوت کردن که هفته بعد بريم خونشون و بابامم با 



هزار تعارف قبول کرد...دختر به اون پررويی به کی رفته 
مامان و باباش که اخالقاشون خوبه با خدافزی از هم جداشديم 

 و راه افتاديم سمت خونه 

  مهسا

صبح قرار بود برم مدرسه واسه همين هم رسيدم تو خونه 
رفتم رو تخت داشت خوابم ميبرد که به فکر هفته ديگه افتاد 
همين مونده پاش به خونمون باز بشه بايد يه کاری کنم اين 
روز واسش به ياد موندنی شه و با يه لبخند به خواب رفتم 

بدوبدو رفتم سمت صبح با صدا ساعت پاشدمو لباساموپوشيدم 
اشپزخونه ولی بابا نبود مامان گفت کارداشته رفته منم سريع 
کفشام پام کردم تا مدرسه دويدم رفتم پيش بچه ها و جريانات 

ديشبو تعريف کردم و اوناهم يا مخنديدن يا تعجب ميکردن 
حس ميکردم ريحان ميخواد يه چيزی بگه واسه همين پرسيدم 

پاچه گفت نه ولی ميدونستم يه اونم دست چيزی ميخوای بگی
چيزی هست ميخواستم برم سر کالس واسه همين گفتم تا 

زنگ تفريح خدافز بعد رو به ريحان گفتم حتما بايد بگی چته 
رسيدم سرکالس ديدم بچه ها همهمه دارن گفتم چتونه و رفتم 

عربده ميندازين گفتن رضايی دبير فيزيکمون ميخواد کوييز 
و در عين حال بيخيالی بودم گفتم عه  بگيره من شاگرد خوب

پس چرا چيزی نگفته بچه ها گفتن االن اومده ميگه يه ربع 
بخونين ميخوام کوييز بگيرم منم رفتم کتاب باز کنم تا يه 



چيزی يادم بياد مبحث شاره ها بود و منم ياد داشتم کتابو بستم 
و کوييزشو بگيره و همه رو راحت کنه اقای رضايی تا بياد 

رد کالس شد و کوييزو گرفت و گفت نتيجه هارو هفته بعد وا
اعالم ميکنه مشغول تدريس بود که خانم اخوان مديرمون در 

و زدن و صدام زدن با اجازه ای گفتم و رفتم بيرون از کالس 
که خارج شدم چشمم به چشای شاد مريم و لبخند روی لبای 

وع کرد به ريحان افتاد تا اومدم بگم چی شده خانوم اخوان شر
حرف زدن اون ماکتی که واسه درس امادگی دفاعيتون 

درست کردين ماکت برتر استان شده و برای مسابقات استانی 
هم بايد يه ماکت درست کنين که متاسفانه يه هفته بيشتر مهلت 
ندارين ما سه تا از تعجب دهنامون مثه غار عليصدر باز بود 

اه افتادم يه سری يهو خانوم رستمی صدام کرد و دنبالش ر
طرح جلوم گذاشتا و گفت من واسه اين هفته اجازتونو پرسيدم 

به غير از درسا تخصصيتون سر کالس ديگه ای نميخواد 
برين االنم برين تو کتابخونه کارتونو شروع کنين برگشتم و 
يادم اومد ما طرح و داريم ولی وسيله نداريم پس سريع رفتم 

ارتن پر وسايل بهمون داد و گفت تو دفتر و خانوم اخوان يه ک
فکرکنم با همينا کارتون راه بيفته منم کارتن به دست رفتم 
سمت بچه ها که ديدم غاراشون هنوز بازه با پشت دست 

کوبيدم تو دهناشونو بعد چندتا فحش ابدارشنيدن رفتيم سمت 
ی تخصصيم کتابخونه و شروع کرديم به ساختن امروز درسا



م شد و يه زيست که ساعت اخر داشتيم يه فيزيک بود که تمو
يکمی از کارارو جلو برديم و نگا به ساعت کردم اين ساعت 
انسانيا عربی داشتن در نتيجه دوتا چلغوز بايد ميرفتن و من 

تنها کارارو ميکردم تا اون دوتا ابله برنگشتن بزارين 
طرحمونو توضيح بدم واستون قرار بود دوتا سرباز درست 

پر زخم و با بدن خونی ولی لبخند به لب و اون کنيم يکيشون 
يکی ديگشون يه سرباز امريکايی که سالم بود و ترس و غم 
تو چشاش موج ميزد اگه کارمونو درست پيش ميبرديم صد 
در صد تو استانم اول ميشديم و ميرفتيم تهران چون مرحله 

سه هميشه بايد حضوری ماکت ساخته شه خب توضيحاتمم که 
سر وقت کارام داشتم سربازو ميکشيدم که بتونيم از دادم برم 

روی همون يه ادمک درست کنيم تقريبا کارم تموم شده بود 
که بچه ها اومدن پس زنگو زدن و االن کالس زيست منه و 
بايد برم يه خسته نباشيد گفتنو با تحسين به نقاشی رو به روم 

رکالس تا نگاه کردن منم با يه لبخند جوابشونو دادم و رفتم س
پام رسيد تو کالس معلم وحشيمون با داد کجا بودی و منم 

واسش توضيح دادم اومدم برم بشينم که گفت کجا واسا بپرسم 
منم که نخونده بودم مجبور شدم وايسم و هيچ کدوم از 

منم رفتم بشينم سواالش و جواب ندادم اونم با اخم گفت بشين 
ورد اون روزم با و همينجور زير لب فحش ميدادم که زنگ خ

 بدبختی گذشت 



روزا پشت هم ميگذره انگار زمان وساعت و روزا دست به 
دست هم دادن تا من دوباره با ارسالن چشم تو چشم 

شم...ارسالن چه زود اون پسره بيشعور واسم ارسالن شد 
نگاهی به ساعت کردم شش و نيم بود پاشدم يه دوش گرفتم و 

دلم ميخواست خوشگل و اومدم بيرون نميدونم چرا ولی 
خوشتيپ باشم يه هودی مشکی که خيلی بهم ميومد و با يه 

شلوار اسلش مشکی موهای مشکيمم باال سرم دم اسبی بستم و 
 يه ارايش ساده کردم 

 زينگ زينگ 

مهسا بيا پايين مهمونا اومدن -مامان  

 چشم مامان 

قبل رفتن يه نگاهی به خودم کردم و يه لبخند از سر رضايت 
دم ورفتم پايين و با يه جيغ بلند سالم کردم دلم ميخواست از ز

خورم پايين ولی مهمون نشسته بود و منم که با نرده ها سر ب
 ادب 

 اره جون عمت 

 وجدان جان ببند اون فکو 

 مگه دروغ ميگم 

 خفه شو گمشو 



 خب بای 

با لبخند رفتم جلو سميه خانم (مامان اون بيشعور)و باهاش 
دست دادم و اونم يه لبخند بزرگ زد که سی ودوتا دندونش 
ديده شد منم ديدم اگه بيشتر از اين بمونم تموم کرما دهنش 
بيرون ميزنه سريع رفتم سمت اقای محمدی که االن واسم 

دادم که عمو رضا شده بود و با يه لبخند بزرگ باهاش دست 
از اونور صدا پوزخند اومد خود گاوش بود رفتم جلو اون 

داداشش و با ادبيات کامل سالم کردم و اونم جوابمودادم ديدم 
نگاه همه زومه روم با اجبار رفتم پيششو و جوری که بقيه 

 نشنون گفتم 

سالم اقا ارسالن خيلی خوش اومدين (زيرلب جوری که 
ن خر تو خونه راه بده که تو بشنوه)همين مونده بود مامان م

 خونه راه داد 

سالم مهسا خانم(زيرلب)قبل من يه خر تو اين خونه -ارسالن
 بود اونم شما بودين 

تا اومدم جوابشوبدم مامان صدام زد و منم رفتم سمتش صدای 
پوزخندش ميومد و منم برگشتم سمتش و دوتا دستمو گرفتم 

اوردم و رفتم کنار گوشم و يه زبون شيش متری واسش در 
تو اشپزخونه داشتم چايی ميريختم که صدا اون انتر خان بلند 

 شد 



توجه کردی ميمونا زياد شدن ادم توخونه  سعيد -ارسالن
 خودشم ارامش نداره 

اره واقعا هرجا نگاه ميکنی ميمونه -دسعي  

د بيشعور فکر کردم شعور داره نگو از سعيای کثافتا اون 
 همه بيشعور تره 

 رفتم تو پذيرايی و ديدم ارسالن داره تند تند ميوه ميخوره 

بابا -مهسا  

جانم -بابا  

امروز تو اخبار ديدم لشکر قحطی زده ها سومالی فرار -مهسا
کردن بعد اينکه اقا محمدی رفتن در و ببند باز حمله نکنن و 

  يه لبخند حرص درار زدمو رفتم نشستم کنار سميه جون

يم ميزو بچينيم مادر مارو باش انگار مامان صدام زد تا بر
ميخواد کل شهرو غذا بده دو سه ديس برنج و با دقت رو ميز 
گذاشتم  جوری که فاصلشون يکی بود و بعدشم ساالد و قرمه 

سبزی هارو گذاشتم بلند داد  زدم انسانهای گرام بلند شين 
بياين سر ميز همه اومدن ارسالن نيومد فکر کنم فهميد انسان 

چشمم خورد بهش داشت ميومد نخيررر اين نفهم تر از  نيست
اين حرفايه رفتم دوغ و نوشابه بيارم همه جاها پر شده بود 

فقط يه جا خالی بود(فکر نکنين کنار ارسالن بوده)رفتم کنار 



بابا نشستم خيلی دلم ميخواست کنار ارسالن بشينم و نقشه 
ومدم شوممو عملی کنم ولی حيف که نشد از فکر بيرون ا

اومدم فلفالرو بردارم که ديدم ماشالله کنار ارسالنه يه ليوان 
برداشتم پر نوشابه کردم و گرفتم دستم و رفتم پيش به سوی 
فلفال و يهو پام سر خورد ريخت رو ارسالن(مديونين فکر 

کنين از قصد کردم)واسه اينکه تابلو نباشه شروع کردم به زر 
 زدن 

اسم نبود اومدم فلفالرو بردارم ا وااااا چرا اينجوری شد حو  

نه اشکال نداره ميگفتين خودم بهتون بدم -ارسالن  

تعجب کردم ولی به رو خودم نياوردم گفتم زحمتتون ميشد و 
 رفتم نشستم 

تو فکر بودم چرا اينجوری کرد نکنه کم اورده ميخواد صلح 
کنه با فکر اينکه با ارسالن صلح ميکنم تو دلم کيسه کيسه قند 

ابيدن ولش کن بابا غذامو خوردم و تا بعد رفتنشون اتفاق ميس
 خاصی نيفتاد و منم خوابيدم 

صبح با صدا گوشی بی صاحابم از خواب پاشدم ناشناس بود 
 جواب دادم 

 هاااااا؟

 مرگ



 درد 

 کوفت 

 زهر مار 

 شما؟

 يه دوست...يه اشنا 

 تشخيص صداش اسون بود ارسالن بود 

اقای محمدی سر صبح زنگ زدی اعصابموبهم بريزی -مهسا
از خواب نازم بيدارم کردی اونم با صدا زاقارتت روزی که 

 با صدا تو شروع شه روز نيست که و قطع کردم خوابيدم 

 ارسالن 

از خونه اقا زمانی رفتيم خونه و پريدم روتخت ولی خوابم 
نکه ميدونم از نميبرد ياد مهسا افتادم چقدر دختر جالبی بود م

قصد نوشابه رو ريخت روم ولی پيش بقيه مظلوم نما بازی 
 در اورد و منم هيچی نگفتم ولی صد در صد تالفی ميکنم 

يهو يه جرقه تو ذهنم زده شد ميدونستم مامان شمارشو داره 
ولی تو اتاقشونم برم که خوبيت نداره ولش کن صبح برميدارم 

تاق مامان اينا ميدونستم صبح ساعت پنج پاشدم و رفتم سمت ا
بيدارن در زدمو از مامان گوشيشو گرفتم و شمارشو برداشتم 

و منتظر موندم ساعت هفت شه زنگش زدم يکم فحش داد 



سر صبح زنگ اومدم سر به سرش بزارم که گفت اقا محمدی 
اونم با  یکرد دارمياز خواب نازم ب یزياعصابموبهم بر یزد

که  ستيکه با صدا تو شروع شه روز ن یصدا زاقارتت روز
تعجب کردم تشخيص صدا من حتی واسه مامانمم  و قطع کرد

کار سختی بود بيخيالش شدم و گرفتم خوابيدم مهم اينه سر 
 صبح صداشو شنيدم 

چی گفتی؟-وجدان  

 از دهنم پريد 

چرا بايد از شنيدن صداش خوشحال باشی -وجدان  

 نميدونم گمشو ميخوام بخوابم 

ا مهس  

خوبه نزديکای تابستون بود و راحت ميشدم از درس به لطف 
اين بيشعور از خواب پاشدم لباسام و پوشيدم و رفتم پايين 
صبحونه حوردم و پياده رفتم سمت مدرسه رسيدمو اون 
روزم تموم شد روزا پشت هم گذشت تا رسيد به خرداد 

امتحانامون شروع شده بود منم گوشيمو خاموش کردم و به 
ه گفته بودم از امروز تا يه ماه ديگه که امتحانام تموم شه هم

 نه کسی بياد تو اتاقم نه مهمون دعوت کنين نه جايی ميام 



سخت درس ميخوندم يه فکرايی تو سرم داشتم ولی بابا قبول 
نميکرد خوندم خوندم خوندم اين يه ماهم پشت سر گذاشتم و با 

تم پيش بابا معدل نوزده و نود سال دهمم پاس کردم رف  

 بابايی بابايی جونم 

چی ميخوای -بابا  

 ميشه يکم صحبت کنيم 

بگو دخترم -بابا  

من خب چيزه اگه شما اجازه بدين ميخوام برم کانادا درس 
 بخونم 

چيييييييييييييييييی؟-بابا  

 بابا تورو خدا بزارين برم 

حرفشم نزن -بابا  

ره خيلی بيشتبابايی فکر کنين بعد جواب بدين اونجا پيشرفتم 
 ميتونم تموم خواسته هامو داشته باشم 

.........-بابا  

من ميرم جا مامانی لپشو بوسيدم و رفتم تواتاقش گفت اماده 
شو بريم جا خونه سميه عيادتش حالش خوب نيست منم با دو 

 رفتم سمت اتاق 



موهامو دم اسبی بستم يه شلوار لوله مشکی و يه مانتو استين 
کولمو برداشتم و از اتاق زدم ال کوتاهم و سه ربع مشکی و ش

بيرون قرار شد با بنز بابا بريم رفتيمو پياده شديم خونه از 
نمای بيرونم قشنگ بود يه خونه وياليی با در بزرگ سياه و 

سفيد همه جا پر بود از درختای قد و نيم قد چشمم خورد به يه 
بود و  اتاق ته حياط حتما انباريه وسط حياط يه استخر بزرگ

يه تاب دو نفره دلم ميخواست برم تاب بازی ولی زشت بود 
رفتم تو خونه قلبم به شدت ميکوبيد وا چم شده يه  دکتر بايد 
برم يهويی همه بدنمواسترس پر کرد رفتم توخونه با منيژه 

خانم(کارگرشون)سالم و احوال پرسی کرديم و اونم لباسامونو 
ن افتاد انگار دوساله گرفت رفتيم تو اتاق چشمم به ارسال

 نديدمش دلم واسش تنگ شده بود 

 وا چرا دلم واسه اين شتر مرغ تنگ شده 

 تا اخر اتفاق خاصی نيفتاد و راه افتاديم سمت خونه 

 سر ميزبوديم که بابا صدام زد 

 جانم بابايی

 واسه رفتنت صحبت کردم تا سه ماه ديگه ميری 

خيلی خوشحال بودم با سرعت لپشو بوسيدم و رفتم تو اتاقم 
 کی ميدونست قراره چه اتفاقايی بيفته 



شب ريحان زنگم زد و گفت قراره با بچه ها بريم بيرون و 
بيا منم ادرسو گرفتموراه افتادم سمت حموم اومدم بيرون 

موهامو با سشوار خشک کردم دلم ميخواست از مشکی در 
م قول دادم واسه همين يه مانتو بلند مشکی بيام ولی به خود

پوشيدم(چون قرار بود بچه هايی که تو رابطن با اقاهاشون 
بيان)يع شلوار لوله پام کردمو شال سه متريمم انداختم سرم 
بعد از يه ارايش ساده از خونه زدم بيرون و پيش به سوی 

پارک(البد فکر کردين رستورانی شهر بازيی جايی ميريم)از 
بچه ها رو ديدم جوری که از بچه ها شنيده بودم فقط  دور

منومريم سينگل به گور بوديم رفتم جلو سالم کردم بچه ها با 
خوشرويی جوابمو ميدادن ريحان منو معرفی کرد و بچه ها 

شروع کردن معرفی کردن شادی و ارمان...مهرا و 
احسان...ريحانه و علی...ايشونم نگار خانوم اقاشونم االن 

ن با خوشرويی نشستيم و شروع کرديم حرف زدن تا اينکه ميا
ريحان گفت اينم از اقا ارسالن چشام ميديد ولی باور نميکردم 
چرا بغض کرده بودم؟ديوونه شدم؟ولش کن پاشدم گفتم بهههه 

اقا ارسالن چطورين شما خوبين؟همه با تعجب نگام کردن 
 مخصوصا نگار 

 ها چيه اشنامونن 

انوم ماهم خوبيم عليک سالم مهسا خ  

 با بچه ها نشستيم يهو ارسالن گفت پس اقا شما کجان 



قبل اينکه جواب بدم ريحان شروع کرد زر زدن اين بيشعور 
 با هيچکی نميسازه هرچيم دليلشو ميپرسم ميگه بتوچه 

فکر ميکردم رل داشته باشی-ارسالن  

 نه بابا منو چه به اين کارا 

وخونگرمی بود چشای چشمم خورد به نگار دختر خوشگل 
ابيش با اون خط چشم کلفتش خيلی تو چشم بود لبای 

 خوشگلش که به صورتش ميومد انشالله خوشبخت شن 

مطمعنی از ته دلت گفتی؟-وجدان  

 اره....نه....نميدونم 

يهو يادم اومد از رفتنم به کانادا بچه ها صدا زدم و توجه 
 همشون بهم جلب شد 

ميرم  اممم چيزه من سه ماه ديگه  

بقيه واسشون مهم نبود چون نميشناختن ولی ريحان و مريم و 
 ارسالن همزمان گفتن کجا؟

 از اين همه هماهنگی خندم گرفته بود 

 ميرم کانادا 

مريم و ريحان چشاشون چارتا شد قشنگ بغض ريحانوديدم 
 لعنت به من که امشب گفتم 



به سالمتی انشالله خوشبگذره -ارسالن  

 ممنون 

غلط ميکنی مگه دست خودته مارو ول کنی بری تو  تو-مريم
 نباشی ما به دلقک بازيا کی بخنديم

ريحان پاشد و رفت منم دنبالش رفتم بغلش کردم و اوردمش 
سمت بچه ها دلم ميخواست از اونجا دور شم يه فضای 

مسخره ای بود بيشتر از همه ديدن نگار و ارسالن تو اون 
بود ولی نميدونم چرا شرايط دست تو دست واسم سنگين   

به بهونه زنگ زدن دور شدم و رفتم نشستم رو تاب ديدم يکی 
 داره هولم ميده ارسالن بود برگشتم سمتش گفتم 

 چرا نگارو ولش کردی و اومدی پيش من

بزار توضيح بدم هيچی اونجوری که ميبينی نيست -ارسالن
 من نياز به توضيح ندارم اميدوارم خوشبخت شين بهم مياين

ولی...-ارسالن  

 ميرم پيش بچه ها 

پيش نامزدش تو راه برگشت نگار و ديدم واسم عجيب بود 
من باشه و اين بيخيال به من نگاه ميکنه رفتم نشستم به بچه 

 ها گفتم بياين بازی کنيم اوناهم گفتن چی 



گفتم مافيا هرگروهيم که ببازه بايد گروه ديگرو يه روز کامل 
ردن منو نگار و ارمان و ارسالن دعوت کنه اوناهم قبول ک

مافيای بازی شديم ومتاسفانه باختيم و قرار شد واسه هفته 
ديگه برنامه ريزی کنيم و يه روز کامل بچه ها بياين و خونه 
يکيمونو به خرج ما هر غلطی دلشون خواست کنن سه روز 

از اون اتفاق گذشت تو اتاقم جلو لپ تاپ نشسته بودم که 
نگار بود(همون شب با بچه ها شماره رد گوشيم زنگ خورد 

 و بدل کرديم)

بههههه سالم نقش و نگار خودم چه عجب يه زنگ به ما 
زدی بزار خودم حدس بزنم واسه مهمونی زنگ زدی ديگه 
خب خونه ما نميشه چون ننه ببزرگم ميخوان از کرج بيان 

بگم برين بيرون هرچيم پررو باشم  اينجا چتر شن نميتونم
زشته ديگه حاال تصميم با خودته خونه شما يا خونه اون 

نامزد زاقارتت خونه اقا ارمانم نميشه چون خونه مجرديه و 
 ميگه حوصله نداره بخواد بچينه و تميز کنه هوووووف 

 نفس بکش دختر اينهمه نفس از کجا مياری

 هعيی خاک تو سرم گوشی نگار دست تو چيکار ميکنه 

م مهسا خانوم هعی باشه که من زاقارت-ارسالن  

 بله که هستی خب حاال چيکار داشتی مزاحم اوقاتم شدی 



ميخواستم بگم مامان بابام ميخوان برن شمال خونه ما خاليه 
 هرموقع تو تونستی بگو به بچه ها بگيم بيان 

 اممم پس فردا خوبه 

اونم اوکی داد و گفت پس فردا صبح ساعت هفت که بخواد 
اد دنبالم منم بره دنبال نگار مي  

منم اوکی دادمو قطع کردم کمکم  ننه بزرگم از کرج 
ميرسيدن منم پاشدم يکم به خودم رسيدم يه هودی مشکی 

موهامم دم اسبی بستم يه چند الخشم ول کردم توصورتم و يه 
لوار شيش جيب مشکی پوشيدم و از اتاق رفتم بيرون همه 

ا سر خوردم جان امن امان بود و منم يک دو سه از نرده ه
پايين لحظه اخر سپهر جلوم ظاهر شد و منم افتادم روش  

ديدم همه دارن نگام ميکنن از روش پاشدم و گفتم وسط راه 
 چه غلطی ميکردی 

تو رونرده ها چه غلطی ميکردی -سپی  

 خونه خودمونه دلم ميخواد از نرده ها بيام پايين 

ننه بزرگ  اومد ادامه بده که چشم به جمعيت افتاد ماشاالله
اومد و يه ايل و تبار وکشوند خونمون بدو بدو رفتم بغلش و 

داشتم با ننه بزرگ لپشو بوسيدم به بقيه سالم کردمو نشستيم 
 صدا ميکردم که صدا گوشييم بلند شد سپی بود 



 يه بهونه جور کن دوتايی حرف بزنيم کارت دارم

سالش بود اونم تجربی خونده بود دانشجو پزشکی  25سپهر
بود چشاش قهوه ای بود و کشيده تيپش مثه خودم هميشه 

بود و هيکلشم خوب بود  190اسپرت بود قدش نزديک   

 يهو يه جرقه تو مخم زد 

 سپی 

 سپهر:کوفت درد چند بار گفتم عين ادم صدام کن 

مرگ پاشو بريم تو اتاقم چارتا مسئله فيزيک موندم روش يادم 
 بده 

 گمشو برو ميام 

گفتمو رفتم تو اتاقم و بعد دو مين اومد  منم يه سگ بهش  

 ها چته بنال 

 کمک ميخوام 

اوه اوه قضيه جديه وقتی تو مظلوم ميشی يعنی يه اتفاق خيلی 
خاص افتاده سپهرو خيلی دوسش داشتم مثه داداش بزرگم بود 

 منم جدی شدمو گفتم خب بگو داداشی 

 اممم مهی عاشق شدم 

 خب شوخی جالبی بود برو سر اصل مطلب 



 انتر ميگم عاشق شدم نميفهم

 ديدم جديه خب من چيکار کنم 

 برو بهش بگو که منم برم خواستگاريش ديگ 

 باشه 

 واقعا جدی ميگی 

نه پس باهات شوخی دارم خب اسمش چيه کی هست چی 
 هست 

سالشه اونم دانشجو پزشکيه تو يه  23اسمش رويايه 
 دانشگاهيم اينم عکسش 

نشونم دادم به نظر دختر خوبی بود به هم ميومدن مهی نيستم 
 اگه يه کاری نکنم بهم نرسن 

خوشت نيومد -سپهر  

 نوچ 

چرا -سپهر  

 خوشم نيومد عاشقش شدم خيلی بيبی فيسه 

جانمی جان فقط....-سپهر  

ميگم زر نزن به کسی ن  

 داشتيم ميرفتيم پايين که گفتم سپی؟



مرگ سپی درد سپی چته -سپی  

 شمارش واسم بفرستی فردا قرار بزارم باهاش 

فردا؟؟؟-سپی  

 اره به بعدشم وقتم پره 

اوکی-سپی  

ننه بزرگ اينا رفتن سپهر ايناهم رفتنی شدن که نگهش داشتم 
شتن و به عمو اينا گفتم بعدا خودش مياد بابا وعمومشکل ندا

چون ميدونستن کار خطايی ازمون سر نميزنه رفتيم تو حياط 
نشستيم رو تاب خانواده سپهر هنوز از رفتنم چيزی 

نميدونست ميدونستم اگه بگم خيلی ناراحت ميشه از طرف 
پدری کال چهارتا نوه بوديم اولی سپهر بچه عمو علی و زن 

م عمو کتايون بعدشم منو عسل و پژمان منو سپهر خيلی باه
جور بوديم درسته تفاوت سنيمون زياد بود ولی از وقتی يادمه 

خواهر برادرای دنيا منو سپهر باهم بوديم و واسه هم بهترين 
بوديم هرجا ميرفتيم باهم بوديم منو سپهر تا االن دعوا نداشتيم 
اگرم بوده سر غيرت خواهر برادری بوده که سر نيم ساعت 

 اشتی ميکرديم 

بزنی؟نميخوای حرف -سپهر  

 تو چجوری فهميدی رويا رو دوسش داری؟



لی کم کم که گذشت ديدم دلم اوايل واسم مهم نبود و-سپهر
کنارش باشم باهاش کلکل کنم اذيتش کنم دوست ندارم  ميخواد

کنار کسی ببينمش وقتی ميبينمش قلبم تند تند ميزنه ديگه 
حرفاشو نميشنيدم اينا تموم عکس العمالی منه وقتی ارسالن 

ميبينم....يعنی من اونو...غير ممکنه...ولی سپهر و 
 ميگه....بيخيالش شو مهی اينا چرته...اره ولش کن 

چرا اينارو پرسيدی؟-سپهر  

 کنجکاو شدم 

 اممم سپی

کوفت سپی جونم اجی کوچيکه -سپهر  

 من دوماه و بيست و سه روز ديگه ميخوام برم کانادا 

چيييی؟-سپهر  

 اره

تو غلط ميکنی بدون من جايی بری..بری اونجا چيکار -سپهر
کنی مگه قرار نبود تا اخرش دوتا خواهر برادر خل و چل 

 واسه هم بمونيم پس چرا ميخوای ولم کنی بری 

داداشی اروم باش قول ميدم زودبرگردم -مهسا  

سپهر ديگه حرفی نزد اون تنها کسی بود که ميدونست اگه 
دم بی حرف بلند شد و بدون خدافزی برم شايد ديگه برنگر



خوردم و رفتم سمت گوشيم  ساعت سه و  رفت منم يکم تاب
نيم بود ما که حرفی نزديم چرا اينقدر زود گذشت دلم 

نميخواست بخوابم گوشيم نود و هشت درصد داشت رفتم 
تلگرام و ميدونستم همه خوابن ولی بازم دلم ميخواست يه سر 

اون شب که با بچه ها اشنا شديم يه به گپ اکيپممون بزنم(از 
گپ زديم که زر بزنيم)رفتم تو گپ برعکس تصورم سه نفر 
انالين بودن منو ارسالن و نگار فکر ميکردم اونا دارن باهم 

مخاطبينام تا واسه همين گفتم مزاحم نشم رفتم تو ميکنن چت 
که االن عضو جديد اکيپمون شده بود و سيو کنم سعيد شماره 

نگاهی به شماره هام انداختم و شروع کردم به خوندم به اسم 
ارسالن که افتادم خندم گرفت(بالی جونم)نميدونم چرا همچين 
چيزی سيوش کردم ولی هرچی بود از اسم خودش بهتر بود 

با فکر کردن به همين چيزا خوابم برد صبح با گوشيم بلند 
دم ده تماس بی پاسخ خوبه خوابم سنگين نيستا سه تا ش

ارسالن دوتا سپهر سه تا ريحان دو تا ارمان اول به سپهر 
زنگ زدم و شماره رويا گرفتم و اونم گفت کار خاصی 
نداشته مشخصه دلخوره از دلش در ميارم زنگ زدم به 

ارسالن که واسه فردا يه چرت و پرتا گفت به ارمان زنگ 
رت و پرت گفت کال سر صبح همه چرت ميگن زدم اونم چ

پاشدم رفتم سمت دشويی اومدم موهام بستم و رفتم صبونه 
 خوردم ساعت ده بود گوشيم فول شارژ کردم زنگ زدم رويا 



بوووووووووووووووق بووووووووووووووووق 
 بوووووووووووووووووووق بوووووووووووووق

بله بفرماييد-رويا  

جووووووونم جذبه جووووووووووووونم صدارو   

سالم خوبی عزيزم -مهی  

خيلی ممنون شما؟-رويا  

من اسمم مهسايه دخترعمو يا به نيابتی خواهر سپهرجانم منم 
تجربی ميخونم يکم تو درسام مشکل داشتم از سپهر جان 

 کمک خواست اونم شماره شمارو بهم داد 

باشه عزيزم چه کمکی ميتونم بهت کمک کنم اها -رويا  

اينکه قبول کرده گفتم اگه ميشه همو ببينيم اونم  خوشحال از
قبول کرد و منم گفتم ادرس کافی شاپ و واست ارسال ميکنم 

خدافزی کرد خوشحال بودم از اينکه  یو اونم با گفتن اوک
قبول کرده ولی تصميم گرفتم تا جوابشو نشنيدم به سپی جانم 
چيزی نگم گرفتم خوابيدم واسه ساعت شش کوک کردم هفت 
قرار داشتيم ساعت شش پاشدم و اب به دست و صورتم زدم 

و رفتم سر کمد يه تيشرت مشکی تنم کردمو شلوار مشکی 
ليمم کشيدم روش و مانتو کوتاهمم تنم کردم دو تاحلقه هامو 

ساعتمم انداختم فيزيکمم انداختم تو کولم و گوشيمو کيف 



ن گفته پولمو برداشتم وشالمو سرم کردم و رفتم پايين به ماما
بودم ميرم بيرون پس با يه خدافز از خونه زدم بيرون کفشای 

ال استار مشکيمو پام کردم و يه تاکسی گرفتم و رفتم سمت 
کافی شاپ تو عکس ديده بودمش با سر دنبالش گشتم هنوز 

نيومده بود رفتم سمت يه ميز سه نفره و نشستم سرم تو گوشيم 
نی؟بود که صدا يه دختر بلند شد خانم زما  

سالم عزيزم بله خودمم خوشومدی بشين به قيافش نگاه کردم 
 از تو عکسش خيلی خوشگل تر بود 

خوبی؟-رويا  

 مرسی خانومی شما خوبی؟

خوبم -رويا  

 چی ميخوری؟

نسکافه -رويا  

به تبعيت از اون يه نسکافه سفارش دادم چند دقيقه تو  منم
 سکوت گذشت که رويا زبون باز کرد 

اشکاالتتو نميخوای بپرسیخب عزيزم -رويا  

 حقيقتش درس بهونه بود کارت داشتم 

...جانم عزيزم؟يا تعجب کرد ولی خونسرد ادامه دادرو  



اممم ببين حوصله حاشيه رفتن ندارم واسه همين رک و 
روراست بهت ميگم سپهر پسرعمومه واقعا پسر خوبيه بچه 

کاريی هستش دستش تو جيب خودشه درس ميخونه و در 
تو شرکت باباش کار ميکنه کنارشم   

خب به منچه -رويا  

خب سپهر از تو خوشش اومده ميخواد بدونه اگه کسی تو 
زندگيت نيست و به کسی عالقه نداری يا حتی اگه نيم درصد 

 بهش عالقه داری بگو که پا پيش بزاره واسه خواستگاری

نميدونم چی بگم واقعا مخم هنگ کرده سپهر زمانی -رويا
انشگاه همه دنبالشن منو ميخواد؟هميشه تصور پسری که تو د

ميکردم اونم منو دوست داشته باشه تصور ميکردم کنارش 
دست تو دست راه برم ولی هيچوقت فکر نميکردم به اينجا 

 بکشه 

اينا رو ول کن بگو ميخوايييش.........چييييييييييی؟توهم 
دوسش داری؟وای خدايا شکرت همش ميترسيدم يکی ديگرو 

بخوای محکم پريدم بغلش کردم و ازش اجازه گرفتم تا به 
سپهر زنگ بزنم تا بياد و به جمعمون اضافه شه  با استرس 

 و خجالت گفت زنگش بزن منم زنگ زدم 

ووقبووووووووووق بوو  

جونم اجی چيشد -سپی  



متاسفم داداشی ولی رويا -صداموناراحت کردم و شروع کردم
تورو نميخواد ميگه عاشق يکی از پسرا دانشگاهشونه و خيلی 

 وقته منتظره پسره پاپيش بزاره 

باشه اجی جونم مرسی که اين لطف و در حقم کردی -سپهر
 انشالله جبران کنم 

  عصبانيت و غم تو صداش موج ميزد

 داداشی 

 جونم 

 نميخوای بيای زن داداشمو معطل نکن 

حوصله ندارم يهو انگار به خودش اومده باشه داد کشيد -سپی
از خوشحالی گوشيو بی خدافزی دستم بهت برسه ...و گفت 

قطع کرد منم ادرس و واسش ارسال کردم و  به رو به روم 
رم خيره شدم رويا واقعا خوشحال بود ميخواستم تنهاشون بزا

ولی گفتم اول رابطه کارا خراب خراب ميکنن منتظر سپهر 
 شديم از دور ديدمش ماشالله از لولو تبديل به هلو شده داداشم 

رويا سرش پايين بود سپهر اومد باال سرمون نه سالمی نه 
عليکی يکی کوبيد پس کلم و نشست سالم عليک کردن و 

ولی مهم صحبت کردن اون وسطا خيلی چيزا از رويا فهميدم 
نيست پس نميگم ساعت يازده بود که عزم رفتن کرديم من 



عقب نشستم رويا با خجالت رفت جلو نشست و منم شمارشو 
گرفتم واسه فردا خونه ارسالن دعوتشون کردم و اوناهم با 

کمال ميل قبول کردن سپهر وقتی اسم و فاميل ارسالن و شنيد 
انگار که  جوری خنديد که سی و هشتا دندونش نمايان شد

ميشناختش اصن حوصله نداشتم بپرسم واسه همين خفه شدم و 
منو رسوندن خونه پياده شدم و رفتم سمت در يادم اومد 

 نصيحت نکردم رفتم سمت پنجره رويا پنجررو داد پايين 

نبينم کارا بد بد کردين اول رابطه رويا سرشو انداخت پايين اه 
بيشعور دماغمو  اينم هرچی ميشه خجالت ميکشه ولی سپهر

 گرفت و کشيد 

اوال که تو دخالت نکن جوجه دوما خانوم خودمه به تو -سپی
ربطی نداره سوما تو خودت عاشق شو ببينم چه دسته گلی به 

 اب ميدی 

منتظر جوابم نموند و با يه بوق حرکت کرد رفتم تو خونه 
ميدونستم خوابن اروم رفتم تو اتاق شماره ارسالن گرفتم که 

همونای جديدمون بهش بگم جواب داد خواب بود واسه م
بدبخت گفت خود سپهر بهش گفته منم ميدونستم قراره صبح 
زود پاشه بيخيال شدمو و تصميم گرفتم صبح بپرسم ببينم از 

کجا ميشناسن همو خوابم ميومد گوشيم و کوبيدم شارژ تا 
صبح فول باشه صبح صدا در اتاق اومد حوصله نداشتم پاشم 

باز شد فکر کردم مامان اومده لباسام ببره بشوره ولی  ديدم در



يهو يکی اومد نشست روم و قلقلکم ميداد از زير پتو اومدم 
بيرون به نگار نگاه کردم يکم هموزديم  و قلقلک داديمو 

م ميکنه خنديديم اومدم پاشم ديدم ارسالن دم در واستاده و نگا
شم ارسالن رفت تون بيرون ميخوام لباس بپووميخنده گفتم جفت

ولی نگار پررو واستاد از دشويی اومدم بيرون نگار بی 
مقدمه پرسيد دوسش داری؟هول شدم ميدونستم کيو ميگه ولی 

 بازم پرسيدم...کيو ميگی؟ارسالنو...برگشتم نگاش کردم 

چی زر ميزنی اون نامزدته روت بکن اونور لباسام عوض 
 کنم 

که خونه داغونه لباس کار وردار -نگار  

مانتو مشکيمو شلوارلی و شال مشکيم و پوشيدم و يه دست 
لباسم واسه وقتی بچه ها بيان برداشتم امممم واسه کار چی 
بردارم يه شلوار دمپا گشاد مشکی با يه پيراهن از بابام که 

بيرون سوار  ليم گشاد بود با يه تل کشی کلفت و رفتيمخي
ماشين شديمو راه افتاديم هر سه تامون سکوت کرده بوديم 

  انگار ميدونستيم اگه حرفی زده شه جوابی واسش پيدا نميشه 

از سکوت توی ماشين متنفر بودم ولی چاره ای نداشتم با هر 
بدبختی بود رسيديم....ارسالن بهم يه اتاق نشون داد که 

م بعد تعويض لباس اومدم لباسامو بزارم و لباسامم عوض کن
بيرون او مای گاد تيپ نگار چه خفن بود شلوارکی که سه 



ارسالنم يه شلوارک و يه  تيشرت يه وبرابر خودش بود 
تيشرت که يکی از استيناش نبود نگامون افتاد بهم خندمون 
گرفت...بعد کمی خنديدن تقسيم کار کرديم من چون به طی 

مين و طی ميکشم...نگارم کشيدن عالقه خاصی داشتم گفتم ز
رفت اشپزخونه اتاقاهم از قبل تميز بودن ارسالنم با من تو 

پذيرايی بود و وسايالرو دستمال ميکشيد ديدم خيلی فضا 
سنگينه واسه همين يه تصميم بزرگ گرفتم رفتم سمت 

ارسالن(انگار دارم زمين و تميز ميکنم)با طی کوبيدم رو 
تم منم سطل اب و برداشتم پاش اونم دستمال و کشيد رو صور

ريختم رو سرش اونم دستمال پر خاکشو فشار داد رو کلم منم 
جيغ جيغ ميکردم نگار با همون دستا پر کف از اشپزخونه 
اومد بيرون و محکم کوبيد تو سر جفتمون...يکم هم ديگرو 

زديم و شروع کرديم کار کردن بعد از تموم شدن 
ازده بود بچه ها هرکدوممون يه طرف ولو شديم ساعت ي

نجا گوشی ارسالن زنگ خورد نميدونم يقرار بود سه بريزن ا
کی بود ولی هرکی بود ارسالن دعوتش کرد واسه مهمونی 

 امروز بعد اينکه قطع کرد پرسيدم کی بود 

يکی از دوستامه تو دبيرستان همکالسی بوديم تا -ارسالن
چند سال اينکه يه اتفاقی واسش افتاد و رفت پاريس االن بعد 

منم دعوتش کردم بياد  ميخواد بياد ايران و  

 اها...راستی ميشه برم دوش بگيرم؟



اره برو اتاق اخر...-ارسالن  

 ممنونی زير لب گفتم و راه افتادم لحظه اخر صداشو شنيدم 

مهی -ارسالن  

 بله؟

 از بچه ها شنيدم گيتار ميزنی و ميخونی امشبم واسم ميخونی؟

 اره 

اق بيرون اومدم حوصله توصيف ندارم با صدا زنگ از ات
 خودم که مشکی کامل بقيه هم رنگی رنگی بودن

با همه دست داديمو سالم عليک کرديم با ريحان و مريم 
 حرف ميزدم صدا زنگ اومد 

منتظر کسی بودين؟-ريحان  

يادم رفت بهتون بگم يکی از دوستام از پاريس -ارسالن
 رسيده واسه امروز دعوتش کردم

ا اه-ريحان  

در باز شد و اومد تو...غير ممکنه...اين؟اينجا؟هنوزم همه 
ريحان محکم دستاموگرفت...سپهر با لباساش مشکيه...

چمه...خدايا  نميدونستناراحتی نگام ميکرد انگار فقط اونا 
چرا منکه داشتم فراموشش ميکردم چشش بهم خورد اونم 



موند فکرکنم يه ساعت تو چشای هم زل زده بوديم زمان 
واستاده بود باورم نميشه خود خودشه همون چشما روشو ازم 

گرفت ارسالن معرفيش کرد اينم همون دوستم که معرفيش 
کرده بودم متين....متين...متين..اسمش تو مخم اکو ميشد من 
فراموشش کردم پس چرا دستام ميلرزه؟پس چرا دلم ميخواد 

روزی  بپرم بغلش؟چرا دلم ميخواد به همه بگم اين نامرد يه
مهسا بيخيالش شو بايد فراموشش کنی يه امروزه عشقم بود؟

بعدش ديگه نميبينيش بهش سالم کردم و اونم جوابمو داد 
بعد اشنايی متين با بقيه نشستيم به  جفتمون هنگ کرده بوديم 

حرف زدن قرار بود از ارسالن و سپهر بپرسم چجوری همو 
 ميشناسن

 ارسالن سپهر

ها؟-همزمان باهم  

 کوفت ها چيه بايد بگين جانم 

جونم اجی -سپهر  

 تو و ارسالن چجوری همو ميشناسين؟

هم باشگاهيمه -ارسالن  



اهانی گفتم و رو کردم سمت بچه ها از غذا يادم رفته بود 
پاشدم يه کاغذ خودکار گرفتم دستم از بچه ها بپرسم چی 

 ميخورن 

يه پرس کوبيده و نوشابه -ريحان  

و دوغ  يه پرس کوبيده-مريم  

يه پرس چلو گوشت با دلستر -شادی  

قروتی بادمجون با نوشابه -نگار  

همه زديم زير خنده ولی اين تصميم منو نگار بود(مسخره 
 بازيه ديگه و اال ما کی قروتی بادمجون بخوريم)

اهم اهم يه پرس کوبيده و قروتی بادمجون و يه پرس -ارمان
و يه دوغ چلو گوشت يه دلستر خانواده و يه نوشابه   

چيز ديگه ای به ذهنت ميرسه بگو قشنگ سير شی -مهسا  

اممممم واسا ببينم نه ديگه همينا -ارمان  

وقتی املت گذاشتم جلوت بخوری ميفهمی نبايد اينهمه -مهسا
 غذا بخوای 

خو من سير نميشم(اين پسرا هرچيم بخورن خوش -ارمان
بقيه ...قرار بود غذارو منو ارسالن حساب کنيم اندامن

)بايد بيشتر از اينا سفارش ميدادم دلم خرجارو بقيه بازنده ها
 واستون سوخت 



بچرخ اقا ارمان که دور ماهم ميرسه حاال عين ادم بنال -مهسا
 ببينم چی ميخوری 

گفتم که -ارمان  

منم که ديدم اين بيخيال نميشه همرو نوشتم يه املتم اضافه 
 کردم 

پرس کوبيده سفارش دادن رفتم پيش علی و احسان اوناهم يه 
 با تموم مخلفات(عوضيا)

 چی ميخوری داداش؟

هرچی خانومم بگه-سپهر  

 اووووق مسخره زنداداش چی ميخوری؟

دو پرس قرمه سبزی با تعجب نگاشون کردم که سپهر -رويا
ها چيه خودتم ميدونی من قرمه سبزی با هيچی عوض -گفت

 نميکنم

ين خب چه کاريه سخت ترين بخش وقتيه که بايد برم جا مت
 برم بپرسم خودم ميدونم چی مرگش ميکنه ديگه 

 چی ميخوری؟

 همزمان باهم شروع کرديم گفتن 

 يه پرس کوبيده با نوشابه مشکی 



همه با تعجب نگامون کردن جز سپهر و ريحان که جريانو 
ميدونستن ارسالن چشاشو ريز کرده بود تا بفهمه چخبره منم 

اين جمله رو شنيدم ديگه حدس  گفتم ها چيه از اول اينقدر
ميزدم متينم همچين چيزا بخواد از دروغم خندم گرفت بچه ها 

با گفتن باشه ای به کارشون ادامه دادن ولی ارسالن هنوز 
چشاش ريز بود رفتم پيشش کوبيدم پس کلش چشاش چارتا شد 
اومد بزنه تو مخم که دويدم اونم دنبالم ما ميدوييديم بچه ها هم 

ن پسرا ميگفتن ارسالن دخترا ميگفتن مهسا داشتم دست ميزد
خودمو انداختم پشت سپهر سپهرم نه نفس کم مياوردم که 

گذاشت نه برداشت گفت بيا ارسالن جان اين دختر هرچيم 
 کتک بخوره کمشه 

 عه داداشی

کوفت منکه از پس تو بر نميام حداقل اين ارسالنت -سپهر
 شايد ادمت کنه 

ادم کردن من موفقه؟مطمعنی ارسالن تو   

اره واسه چی؟-سپهر  

کسی که بخواد يکيو ادم کنه اول بايد خودش ادم باشه اين 
خودش نياز به صد جلسه مشاوره داره تا ادميت به خودش 

بگيره ارسالن اومد موهاموبهم ريخت و گفت زبون که نيست 
ماشالله تا اومدم جوابشو بدم زنگ و زدن غذا هارو اوردن و 



بازی نشستيم خورديم بعد غذا بچه ها گفتن ما که با مسخره 
خيلی همو نميشناسيم بياين جرعت حقيقت بازی کنيم تا قشنگ 

همه چيو بکشيم بريم همه پايه بوديم اول بطری به علی و 
 مهرا افتاد

جرعت يا حقيقت -علی  

حقيقت -مهرا  

قبل احسان با کسی بودی؟-علی  

وقت نداشتم با کس من از وقتی يادمه با احسان بودم -مهرا
 ديگه ای باشم 

 توجه توجه....مهرا و احسان دختر عمو پسر عمو هستن 

 دوباره چرخوندم ريحان و ارمان 

جرعت يا حقيقت -ريحان  

جرعت -ارمان  

اممممم ارسالن -ريحان  

جان -ارسالن  

همسايتون دختر دارن -ريحان  

همسايه بغليمون نه ولی همسايه رو به رومون سه -ارسالن
 چهارتا دختر دارن چطور مگه 



خب اقا ارمان پاشو برو در خونشون بگو من از يکی -ريحان
از دختراتون خوشم اومده و ميخوام واسه امر خير مزاحم شم 

 ماهم فيلم ميگيريم شبم استوری ميکنيم 

نههههه....ابروم ميره -ارمان  

شو پاشو بدو منم به عنوان خواهر داماد باهات ميام پا-مهسا  

منم فيلم ميگيرم -ريحان  

همسايمون يه نمه وحشيه ها از االن گفتم بهتون -ارسالن  

قبل رفتن از مهرا اجازه پرسيدم هرچی باشه خانومشه شايد 
دوست نداشته باشه اونم گفت برو هر باليی دلت ميخواد 

نداشت ولی کلی ميگم) سرش بيار(عشقا کثيف شدن...ربطی  

 رفتيم تو کوچه ارمان کالفه بود 

الکی خودتو عصبی نکن واسه خندس اونم ديد حرفم حقه 
خنديد من موندم االن به ارمان با اين شلوار اسپرت و تيشرت 

لش کی زن ميده؟گوشيموروشن کردم تا از صداشون ويس 
 بگيرم

 زينگ زينگ 

بله -همسايه  

ر يه لحظه مياين دم د-ارمان  



باشه پسرم االن ميام-همسايه  

سالم بفرماييد -همسايه  

سالم خوب هستين -ارمان  

مرسی امرتون -همسايه  

حقيقتش واسه امر خير مزاحم شديم -ارمان  

برو گمشو پسره بی ابرو تو اگه واسه امر خير -همسايه
مزاحم ميشدی با خانوادت ميومدی اومدی تو کوچه با اين 

ری مگه مغز خر خوردم دختر لباسات مسخره بازی در بيا
 دسته گلمو بدم به توی االف و در و بست

ارسالن گفته بود وحشيه ها -ارمان  

اره واقعا خوبه به دخترش رل نزدی و اال تيکه تيکت -مهسا
 ميکرد 

به جمع بچه ها اضاف شديم که ديديدم از خنده دارن زمينو 
 گاز ميزنن 

 چتونه؟

زنه چرا اونجوری بود تو فيلمی که ريحان گرفته -متين
واضحه يه دمپايی ابری پشت سرش قايم کرده سالحشو همه 

جا ميبره بدبخت ارمان اگه دو ثانيه بيشتر وايميستاد زير 
 چشاش بادمجون کاری ميشد 



 خندم گرفته بود 

بياين ادامه بازی -ارسالن  

 بطری و چرخوندم به منو ارسالن افتاد 

جرعت يا حقيقت؟-ارسالن  

حقيقت-مهسا  

چرا هميشه لباسات مشکيه -ارسالن  

يه نگا به متين انداختم سرشو انداخت پايين يه نگاه به سپهر 
 کردم که ميگفت بگو 

سالم بود يکی وارد زندگيم شد  14چندسال پيش وقتی -مهسا
خيلی همو دوست داشتيم البته اون در ظاهر و من واقعی بعد 

هم جداشديم اون روز ميخواست بره فرانسه بهم يه سال از 
گفته بود من دختر ارزوهاش نيستم گفته بود تو فرانسه يکی 

هميشه منتظرشه اون روز بهم گفت ديگه بر نميگرده 
لباسامون ست بود لحظه اخر بهش يه قولی دادم که تا وقتی 

فراموشش نکردم لباس مشکی بپوشم...اونم همين قولو بهم داد 
وز فراموشش نکردم نميگم دوسش دارما ولی ادما منم هن

هيچوقت بزرگترين اشتباهی که توزندگيشون داشتن و اولين 
کسی که باهاش دوست داشتن و تجربه کردن و فراموش 

 نميکنن 



ولی...-متين  

همينی که گفتم حاال هم بازی تموم کنيم بريم سراغ يه -مهسا
 کار ديگه 

ريم شهر بازی(منم پول بچه ها اوکی دادن قرار بود شب ب
مفت گيرم بياد همه کار ميکنم)نشسته بوديم زر ميزديم که 
ارسالن با گيتارش وارد شد و گفت امشب دوتا خواننده و 
نوازنده خوب داريم اولی مهسا دومی متين اصن حوصله 

خوندن نداشتم ولی چون قول داده بودم پاشدم با بچه ها رو 
تيم زوجا کنار هم متين رو زمين يه دايره درست کرديمو نشس

دستامو رو به روم مريمم کنارم داشتم فکر ميکردم چی بخونم 
 سيم گيتار ميکشيدم وميخوندم 

عالم جدا بودم نيخواب بودم از یشب که تويه   

 

نبـــودم راحت بود رهـا بــــودم یفکر عشقـــ به  

 

با تو باشم خواميم یگفت ميتو زندگ یاومد تو  

 

کنار تو از آدما جدا باشم خواميم یگفت  



منم مثل تو ام یدلم گفت تونهينم گفتم  

 

آدما خسته شدم دنبال راه چاره ام از  

تو کل اهنگ منو متين قفلی بوديم رو هم انگار کليد اين قفل 
 فقط تموم شدن اهنگ بود 

 

يیمرحم زخم من تو يیکه چاره ام تو یگفت  

 

که تو هم دونستميم دونستميم دونستميم  

 

یذاريادما قلبمو تنها م یهمه  مثل  

 

ميزاری غمهام  یمثل همه غم رو دميشا  

 

زميعز یشد هويشد  یکه چ دونمينم  

 

رميميبرات م دميبه خودم اومدم د تا  



 

یکنيم یکه عاشقت شدم پشتمو خال حاال  

 

رميبگ ديبا یحاال حق دلو از ک یرفت  

 

رسمـــش نهيا یذاريتنهام م وونتميکه د حاال  

 

رسمش نهيا یذاريتنهام م یميکه زندگ حاال  

 

رسمش نهيا یخــــدا نــدار ینامسلمون مگه  

 

رسمش نهيا یکه جز من ندار ینيبيم یکه فکر کن یکمي  

 

کنار ــرميم تيبه زور روزگار از زندگ اگه  

 

وار وونهيکه ثابت بکنم عاشقتم د رميم  



 

زار و زار سپردمت به روزگار یها هيگر تو  

 

بذار ميخاطرخواه یاز خودم گذشتنو پا نيا  

 

مراد پور مهرداد خواب ناز   

بچه ها واسم دست زدن و با تحسين نگاهم ميکردن منم 
ازشون تشکر کردم نوبت متين بود بخونه گيتارو دادم دستش 
در همون حين دستم بهش خورد انگار يه برق دويست ولتی 

بهم وصل کردن سريع دستمو کشيدم چشمم به دستاش بود که 
ماهرانه رو سيمای گيتار باال پايين ميشد صداشو صاف کرد 

روع کرد به خوندن ش  

حد فاصله بسه برامون ,  نيبرشگردون تا ا یا تو که بلدخد
 برامون

نترسون  ندهياز آ نقدريخرابه حالو روز هر دوتامون منو ا خدا
 , نترسون

 



خستم  گهيبازم بارون برشگردون , برشگردون د ستوين بازم
اون برشگردون , برشگردون نوياز ا  

 

من  شهيپ شهينم یدرسته که ولم کرده ول گردهيکه برنم خودش
 نباشه

روزا اونم مثله منه غم  نيبگه که ا یکياما  هيخودخواه کمي
 تو چشاشه

 

من  شهيپ شهينم یدرسته که ولم کرده ول گردهيکه برنم خودش
 نباشه

روزا اونم مثله منه غم  نيبگه که ا یکياما  هيخودخواه کمي
 تو چشاشه

 

حد فاصله بسه برامون ,  نيبرشگردون تا ا یتو که بلد خدا
 برامون

نترسون  ندهياز آ نقدريخرابه حالو روز هر دوتامون منو ا خدا
 , نترسون

 



خستم  گهيبازم بارون برشگردون , برشگردون د ستوين بازم
اون برشگردون , برشگردون نوياز ا  

اشکم ريخت دست خودم نبود سريع پاشدم با تموم شدن اهنگ 
تو حياط از تو خونه صدا دعوا ميومد و رفتم   

چرا بعد اين همه سال برگشتی عوضی؟چرا اومدی -سپهر
 عذابش بدی؟چرا کثافت(مشت اول)

درسته نامرد بودم ولی بخدا دوسش دارم -متين  

خفه شو تو اگه دوسش داشتی ول نميکردی بری -سپهر  

ديگه تحمل نداشتم ببينم شب بچه ها داره خراب ميشه اشکامو 
ک کردم رفتم تو خونه پا  

خفه شين ديگه متين دوست داشتنی که ازش حرف -مهسا
ميزنی لباس مشکی تنمه چرا بعد اينهمه سال برگشتی؟تا يادم 

 بياری تو زندگی قبليم عاشق يکی بودم که ارزش نداشت

هنوزم دوسم داری قبول کن -متين  

من نه تنها به تو هيچ حسی ندارم بلکه يه ادم ديگه هم -مهسا
 تو زندگيمه قراره دو ماه ديگه برم کانادا تا اون روز نبينمت 

ولی هيچ چی اونجوری که فکر ميکنی نبود -متين  

 نميدونم چرا دلم ميخواست اروم باهاش صحبت کنم 



متين جان برادر من حتی اگه تو بهتريين پسر زمينم -مهسا
باشی حتی اگه يه ادم جديدی بودی که وارد زندگيم شده من 

 نميخوامت 

 از شانس خوشگلم رينگام دستم بود 

ببين اينايی که دستمه رو ميبينی نشونه تعهد من به يه نفر 
از ديگست نشون دهنده اينه که االن نه ولی چند ساله ديگه که 

 کانادا برگردم يکی هست که منتظرم باشه 

پس لباسا تنت چيه؟مشکيه...-متين  

تا امشب که ديدمت فکر ميکردم هنوزم يه حسايی بهت -مهسا
دارم ولی ندارم به نظرت من همون مهساييم که وقتی صدام 

ميزدی دلم ضعف ميرفت؟همون دختريم که هرکی بهم ميگفت 
ميگفتم جون مهی به  مهی عصبانی ميشدم ولی تو ميگفتی

نظرت من همون ادميم که وقتی هزارتا غم و غصه داشتم به 
بغلت پناه مياوردم؟خودت بگو من همون ادمم نيستم متين 

درسته فراموشت نکردم ولی نه به عنوان کسی که عاشقشم به 
عنوان بزرگترين اشتباه زندگيم فراموشت نکردم يکم درکم 

ه کنارمن و دوست دارم کن من تو زندگيم خوشم ادمايی ک  

من ريحان و مريم دارم سپهری و دارم که با وجود تفاوت 
سنی زيادمون تا االن از گل کمتر بهم نگفته و هميشه بهترين 
داداشم بوده من مامان بابامو دارم من يه اکيپ جديد دارم تو 



زندگی من عليی و ارمانی وجود دارن که بدون هيچ تعارفی 
ميتونم زنگشون بزنم تو زندگی من هر موقع کمک بخوام 

احسانی و شادی و مهرايی هستن که حالم بد باشه حالمو 
خوب ميکنن تو زندگی من ارسالنی وجود داره که همه فکر 

ميکنن ازش بدم مياد ولی دلم ميخواد پيشش باشم باهاش کلکل 
کنم تو زندگی من ادمی مثه نگار وجود داره که پايه همه 

ين ادما خوشم متين توروخدا برو فقط دو کارام هست من با ا
نباش برو دنبال زندگيت راه منوتو کامال از هم جدايه  هما  

نميدونم چقدر گذشته بود که به جای خالی متين نگاه ميکردم 
ولی بغضمو قورت دادم رفتم تو جلد شيطونم ها چتونه تئاتر 
مجانی واستون گذاشتم پول بليط دادين؟تن لشتون جمع کنين 

يم شهربازی من دلم جيغ جيغ ميخواد بر  

خدا شفات بده -ارمان  

 در اولويتی برادر 

نفس کم نياوردی اينقدر زر زدی؟-ارسالن  

 اتفاقا اون وسطا اکسيژنم تموم شد ولی نگار بهم رسوند 

تو چرا اينقدر خونسرد بودی فکر کردم االن ميای -سپهر
 موهاشو دونه دونه ميکنی؟



ميشه جواب نميده منطقی باهاش نه برادر من عصبانيت ه
 حرف زدم خودش فهميد چخبره 

تو با کسی هستی؟چرا به ما نگفته بودی؟يعنی اينقدر -ارسالن
 غريبه ايم 

ببند اون فکو من به هيچ خری اجازه نميدم وارد حريمم شه 
 اگه چيزيم گفتم فقط بخاطر اين بود کال از من بکشه بيرون 

ين لباساتون عوض کنين حاالهم غار عليصدرو ببندين بر
 قراره مفت خوری کنين 

 ارسالن 

وقتی فهميدم متين و مهسا قبال باهم بودن اعصابم خيلی خورد 
شد نميدونم چرا رو اين دختره اينقدر حساس شده بودم دلم 

ميخواست برم تموم دندونای اون متينو بريزم تو دهنش 
که خوشحال بودم مهسا بهش حسی نداره ولی با حرف بعديش 

زد انگار يه پارچ اب يخ ريختن روم يعنی چی يکيو 
توزندگيش داره؟ارسالن بتوچه چرا اينقدر رو اين دختره 

يهو به خودش اومد اصن انگار نه انگار اتفاقی حساس شدی 
افتاد دوباره شيطون شد وقتی به هممون گفت کسی تو 

زندگيش يه نفس از سر اسودگی کشيدم که نتيجش يه لبخند و 
نگار بود؟نکنه نگار راست ميگه؟نکنه من عاشق اون  چشمک

دختر مغرور و شيطون شدم؟خداکنه جريان منو نگار زودتر 



تموم شه تا بتونم برم يه جايی که دست هيچکس بهم نرسه يه 
مدت فکر کنم به نفعمه از فکر بيرون اومدم نفهميدم کی لباس 

کردم و پوشيدم يه تيشرت سفيد با يه شلوار لی ساعتمم دستم 
رينگمم انداختم از اتاق اومدم بيرون اکثر بچه ها اماده بودن 

فقط نگار و مهسا و ريحان و سپهر نيومده بودن صدا باز 
شدن در و شنيدم نگار و مهسا اومدن بيرون دلم ميخواد دفعه 
بعد که ديدمش لباسای مشکيش از تنش در اومده باشن کمکم 

شديمو پيش به سوی بچه ها بيرون اومدن و سوار ماشينا 
شهربازی منونگار و احسان و مهرا با يه ماشين سپهر و رويا 
و مهسا با يه ماشين علی وريحان و مريم با يه ماشين ارمان  

 و شادی هم باهم باالخره رسيديم و پياده شديم 

 مهسا 

 داشتيم اماده ميشديم که نگارو صداش زدم 

 نگاری؟

جونم -نگار  

از مشکی در بيام  فردا بريم خريد ميخوام  

البته که ميام قربونت برم -نگار  

 مرسی نفسم 



رفتيم بيرون و سوار ماشينا شديم رسيديم داشتيم تصميم 
ميگرفتيم که بچه ها گفتن فانفور از بچگی فوبيای فانفور 

داشتم ميگفتن ترن ميرفتم ولی فانفور نه سپهر اومد اعتراض 
کنه که بچه ها گفتن هرکی نياد ترسويه و فالن منم به سپهر 

 اشاره کردم خفه شه 

بگيره خب يکی بره بليط -ارسالن  

من ميرم...همه مياين ديگه؟-ارمان  

اره داداش همه ميان غلط کرده کسی فاز مخالف -ارسالن
 بزنه 

زير لب فحشش دادم ميدونستم نگار مسخرم نميکنه واسه 
همين بهش گفتم اونم گفت نميشه جلو اين ارسالنو گرفت کله 
شقه اگه بگی نميخوای سوار شی تا ده روز ميگه ترسو بيا 

اقک خودمون خودم هواتو دارم(نميدونم چرا از نگار بريم ات
 خوشم ميومد خيلی باهاش جور بودم)

يه اتاقک بليطارو گرفتم هر چهارنفر-ارمان  

خب کی ميخواد با کی باشه -ارسالن  

منو تو و مريم و مهسا -نگار  

منو مهرا و سپهر و رويا -ارمان  

منو علی و احسان و شادی-ريحان  



 مهسا 

و داديم وسوار شديم اول نگار نشست بعد رفتيم بليطا ر
ارسالن بعد من و بعدشم مريم):نگار چجوری ميخواست 

مواظب من باشه اقاعه شروع کرد شمردن و فانفور شروع به 
حرکت کرد دستام يخ زده بود دست خودم نبود محکم دست 

ارسالن و فشار داد اونم با مهربونی دستشو گذاشت رو دستم 
جوری کردم به نقطه اوجش برسه هنوز اولش بود اين

خودکشی نکنم خوبه فانفور هر لحظه باالتر ميرفت و منم 
فشار دستم رو دست ارسالن بيشتر شد وقتی فانفور به باالی 

باال وايساد يه نگاه به پايين کردم خريت محض بود جيغ 
کشيدم که ارسالن محکم بغلم کرد اونقدر ترسيده بودم 

ميکنم فقط دلم ميخواست تو بغلش نميدونستم کجام و چيکار 
بودم انگار نميدونستم سوار فانفورم چرا اينقدر ارامش بهم 

تزريق ميکنه؟نکنه دوسش دارم؟اه بازم اين فکرای مزخرف 
 اون نامزد داره چرا نميفهمی؟

االناس وايسه نگران نباش-ارسالن  

 اوهوم

خوبی؟-نگار  

ت که من ميکشمت تو يکی ساک  

شدی تويی که ميترسی؟ خب چرا سوار-ارسالن  



 تقصير تويه گفتی هرکی نياد ترسويه بيشعوری ديگه 

خخخ-ارسالن  

 کوفت 

مرگ پياده شو -ارسالن  

با هزار بدبختی پياده شدم دلم بستنی ميخواست به بچه ها گفتم 
اوناهم موافقتشون اعالم کردن بستنی به دست داشتم ميرفتم 

بغل يکی بيرون که چشتون روز بد نبينه با بستنی رفتم تو
 اومدم ديدم پسره بدبخت همه لباساش بستنيی شده

حواست کجاست لباسامو کثيف کردی-پسره  

 اومدی وسط راه خوردی به من طلبم داری

اينجا واسه راه رفتنته -پسره  

 واسه بستنی خوردنم هست

بستنی و تو بستنی فروشی ميخورن -پسره  

 راهم تو خيابون ميرن 

کدون مهرهر ن-پسره  

 هرهر بی نمک 

ادم به پررويی تو نديده بودم -پسره  

 از االن به بعد ببين.....بيشعور بی نزاکت بی تمدن 



شنيدم چی گفتيا -پسره  

 گفتم که بشنوی 

خوب نيست دختر شيطونی مثه شما اين موقع شب -پسره
 بيرون باشه ميدزدنش 

 با صدای اهم گفتن ارسالن پسره توجهش به باال جلب شد 

بينی که تنها نيستم...حاال هم تا لولو نخوردتت برو مي-مهسا
 خونه از تايم خوابت گذاشته 

اخ که چقدر حرص ميخورد اين ارسالن چرا اينقدر عصبانی 
بستنی خوشمزمم حيف شد بود ولش کن بابا عقل نداره راحته 

يکيم نداريم بره واسمون بخره ديگه وقت رفتن بود از بچه ها 
ين سپی اينا نشستيم رسيدم خونه و خدافزی کردم و تو ماش

 رفتم اتاق و پريدم رو تخت يک دو سه خوابيدم

صبح ساعت يازده بلند شم واو به خرس گفتم برو جات هستم 
 صدا سپهر ميومد 

داداش من چجوری بگم دوسش داری -سپهر  

.....-اونور خط  

حاال باهاش صحبت ميکنم ولی فکر نکنم قبول کنه اون -سپهر
اره به غير اون تو االن هرجورم که باشه نامزد هنوز سنی ند

 داری 



 اونور خط....

خيلی دلم ميخواست بدونم کدوم ادم اشغاليه که نامزد داره 
دنبال يکی ديگه هم هست ولش کن برم لباسام عوض کنم برم 

 بيرون 

يه هودی مشکی و شلوار مشکی پوشيدم موهامم دم اسبی 
مشکيم خالص شم نگار  بستم امروز قرار بود از دست لباسا

گفته بود هرچی لباس مشکی دارم ميندازه دور(جز هوديام)و 
واسم سخت بود بخوام لباسای واسم لباسای رنگی ميخره 

رنگی بپوشم بايد لباسای تيره تر بخرم گوشيم و برداشتم و 
 رفتم پايين به سپهر سالم کردم پس بقيه کوشن 

ارداشتم تنها اومدم خانوم مارپل با خودت ک-سپهر  

 اها باشه بريم صبحونه همونجوری هم صحبت کنيم 

زن عمو تو اشپزخونس بايد دوتايی حرف بزنيم -سپهر  

 بريم صبونه بخوريم بعد بريم تو اتاقم 

اوکی -سپهر  

داشتم صبونه ميخوردم ولی سپهر هيچی نميخورد با خودش 
کلنجار ميرفت دلم شور ميزد يه لقمه بزرگ گرفتم رفتيم تو 

  اتاق

 خب شروع کن 



نميدونم از کجا شروع کنم يکی از تو خوشش اومده -سپی  

حقيقتش حرفاتو شنيدم ولی فکر نميکردم منظورت من باشم 
ولی جواب من کال نه هستش نميخوام بدونم کی هست و چی 

هست ولی در همين حد ميدونم ادمی که يکی تو زندگيش 
 باشه و بخواد با يکی ديگه وارد رابطه شه ادم نيست 

ولی هيچی اونجور که فکر ميکنی نيست -سپهر  

سپهر جان داداشم بيخيالش من هنو سنی ندارم تا بزرگ شم 
وبه يه جايی برسم معلوم نيست چی بشه به غير اون من 

 ميخوام برم اونور اب معلوم نيست کی برگردم 

باشه خواهری هرجور خودت ميدونی من ديگه بايد برم -سپهر
 مواظب خودت باشی 

 توبيشتر داداشی خدافزی 

دم واسه اولين بار از زنگ گوشيم يهو صدا سگ بلند شد خو
 ترسيدم رفتم سمتش نگار بود 

 جانم نقش و نگارم 

کی بريم؟-نگار  

 تا نيم ساعت ديگه ميام دنبالت(با تاکسی)

ارسالن هست با اون ميريم اماده شدی ميس بنداز -نگار  



 باشه پس فعال و گوشی و قطع کردم 

رفتم پايين  لباسا هميشگيمو پوشيدم يه ارايش ساده هم کردم و
 ده مين نشسته بودم پشه ميپروندم که صدا گوشيم بلند شد 

 خدافز ننه

خدا به همرات -ننه  

کفشاموپام کردمو دويدم سمت در و سوار ماشين شدم به 
 جفتشون سالم کردم 

 سالم 

سالم -ارسالن ونگار  

 خوبين دو خر عاشق 

خوبم تو خوبی-ارسالن  

مرسی خوبم   

کجا بريم؟-ارسالن  

...پاساژ  

اوکی -ارسالن  

پياده شديمو پيش به سوی مانتو فروشی به نگارم گفته بودم 
همون اول نميتونم صورتی تنم کنم واسه همين رنگا تيره تر 

 انتخاب کنيم اونم ديد حرفم منطقيه قبول کرد 



تموم مغازه ها رو زير و کرديم يه هودی يشمی گرفتم با يه 
و روسريم هر نوع  تيشرت ليمويی و شلوارش از مغازه شال

رنگی که فکرشو کنين شال خريدم همشم سه متری(دليل 
عالقم به شال سه متری چيه واقعا؟)به نگار گفته بودم شلوار 

لی و شلوار پارچه ای زياد دارم نياز نبود بگيرم االن تنها 
چيزی که الزم داشتم مانتو بود مغازه ها رو زير و رو 

اه(توسی؟طوسی؟)خورد ميکردم که چشمم به يه مانتو کوت
ارسالنم با نگاش تاييد کرد که برم بپوشمش نگارم که اصن 

توهپروت بود دستشو گرفتم و با خودم کشيدم يه مانتو طوسی 
کوتاه اسپرت جلو باز که جای استينش دوتا بند ميخورد و 

زير مانتوييشم يه تيشرت بلند سفيد بود که روش پر از 
و ارسالن گفته بودم وقتی  اسکلتای ريز طوسی بود به نگار

پرو ميکنم کسی نياد چون قرار بود بعد مدت ها لباس غير 
مشکی بپوشم تصميم داشتم تو يه مهمونی يا دورهمی بپوشم 

 که ببينن 

 سالم

سالم بفرمايين -اقاعه  

 اون مانتو رو ميشه واسم بيارين 

بله صبر کن -اقاعه  

 ممنون 



همه چيش بهم ميومد و اندازم بود واسم اورد و رفتم پرو   

بزار بيام ببينمت -نگار  

 نوووووووچ 

مرگ نوچ فقط در يک نگاه -نگار  

بزار من بيام يه نظر حالله -ارسالن  

 جفتتون خفه شين اندازمه همينو بر ميدارم 

خب زود باش همين يکی که کمه چندتا ديگه هم بايد -نگار
 برداری 

رون و حساب کردم به بقيه ديدم راست ميگه سريع اومدم بي
مانتوهاش نگاه کردم يه مانتو يشمی بلند نظرمو جلب کرد 

ولی سايزمو نداشت رفتيم تو يه مانتو فروشی ديگه يه مانتو 
سفيد سورمه ای چشمو گرفت مانتوی بلندی بود طرح خاصی 

نداشت مانتو سرمه ای بود ولی سر يقشو استيناش يه سفيد 
 چرکی بود منم خريدم 

ها واسه امروز بس نيست؟ بچه  

واو يه خانوم از خريد کردن خسته شده -ارسالن  

فعال همين دوتا مانتو بسه واست بعدا ميگيريم-نگار  



بدن بزنيم و بريم خونه شما که  پس بريم يه بستنی به-ارسالن
 سپهرم اونجاست کارش دارم 

 باشه پس بريم 

وردم ارسالن سه تا بستنی شکالتی خريد و منم تا تهشو خ
ميخواستم بستنی نگارو بگيرم که نزاشت ارسالنم رفت پايين 

 و يه دونه ديگه واسم خريد 

بيا خانوم خوشگله قهر نکن -ارسالن  

وااااااااااااااااااای مرسی عشقم(خاک تو سرم اين چی بود 
گفتم)بستنی و ازش گرفتم ولی بعد دو دقيقه که ديدم نگار داره 

 نگاه ميکنه گفتم اينو بگير 

نميخوای ديگه؟-ارسالن  

 مگه ميشه من بستنی نخوام يه لحظه بگيرش 

اونم گرفت دوتا دستامو گذاشتم دو طرف گوشم يه زبونم 
 واسه نگار در اوردم که خندش گرفت 

 خب بده ديگه بستنيمو 

خدا شفات بده -ارسالن  

 در اولويتی ارسالن جان 

کوفت -ارسالن  



 درد 

خفه بريم ديگه-نگار  

باشه وحشی-ارسالن  

واسم عجيب بود اينا عاشق و معشوق بودن ولی رابطشون 
تی من به مثه رابطه منو ارسالنه بهم فحش ميدادن يا وق

ارسالن گفتم عشقم هر دختر ديگه ای بود يه چشم غره 
ميرفت ولی نگار يه جوری نگاه کرد انگار خوشحال شد من 

 اون حرفو زدم 

 ارسالن 

اين دختر وقتی بستنی ميخوره عين بچه ها ميشه وقتی قيافشو 
مظلوم کرد که از نگار بستنيشو بگيره سريع رفتم واسش 

خريدم اونم گفت مرسی عشقم...عشقم؟کاش يه روز اينو از ته 
دل بگه من ميدونم االن سر خوشحالی بوده...پيش خودم که 

د...از نميتونم مخفيش کنم از کلکل کردن باهاش خوشم ميا
لجبازياش از اينکه ميخواد بره هم کال داغونم بايد اعتراف 
کنم من ارسالن محمدی عاشق دختری شدم که روز اول به 

نظرم بيشعورترين ادم جهان بود فقط خدا کنه قبل رفتنش 
حسام برگرده تا تکليف منو نگار رو مشخص کنه باالخره 

بود بمونه  رسيديم در خونشون همممون پياده شديم نگار قرار
 اتاق مهسا رو مرتب کنن منم ميخواستم با سپهر صحبت کنم 



 پياده شديم و سالم عليک مهسا نشست لباساش و نشون داد 

مامان اينو ببين خيلی دوسش دارم -مهسا  

اره خوشگلم همشون مثه خودت نانازن -مامانش  

مرسی-مهسا  

چرا فقط دوتا مانتو خريدی؟-مامانش  

م هم اينه واسه يه ماهو نيم ديگه که هم حوصله نداشت-مهسا
 بخوام برم همين سه رنگی که دارم بسمه 

مطمعنی بايد بری؟-مامانش  

اره قطعی ترين تصميمی که تو زندگيم گرفتم همين -مهسا
بوده بايد برم تا از يه سری چيزا دور باشم بتونم زندگيمو 

 بسازم 

باشه دخترم هرجور خودت ميدونی ما پشتتيم -مامانش  

هسا پاشد رفت تو اتاقش سپهر اومد و رفتيم تو حياطم  

چيکارم داشتی مزاحم دم به دقيقه زنگ ميزنی -سپهر  

از خودت باشه عوضی من به هرکسی افتخار نميدم زنگش 
 بزنم 

گ*ه نخور برادر بنال ببينم-سپهر  



امروز با حسام صحبت کردم قراره تا ده روز ديگه برگرده و 
ه روز تولد مهساس اگه فکر کنی ده روز ديگ  

خب؟نقشت چيه -سپهر  

به مناسبت تولدش يه جشن بگيريم حسامم دعوت کنيم 
اونجوری هم نگار خوشحال ميشه هم اينکه مهسا ميفهمه من 

چرا با نگار نامزد بودم هم تولد مهسا رو برگزار کرديم 
 ديگه 

باشه پس من با بچه ها حرف ميزنم کارارو رديف -سپهر
 ميکنيم 

دادا دمت گرم   

 مهسا 

بسه ديگه دهنمون سرويس شد دوتا خدمتکار توخونمونن که 
 من خودم اتاقمو مرتب کنم؟

ببند اون دهنتو تنبل خوبه فقط اتاق خودتو مرتب کرديا -نگار  

مرتب کردن با تغيير دکوراسيون و کل اتاقو دستمال کشيدن و 
 کمد و بيرون ريختن فرق داره 

غر نزن بيا بريم پايين يه چيزی بريز تو اون کاهدونيت -نگار
 تا خفه شی 

 همين غر زدنامه که تورو زنده نگه داشته عشقمممممممممم



تو خفه شو من قول ميدم زنده بمونم-نگار  

 قول داديا پس من ساکت ميشم 

 همون لحظه نگار پاش گير کرد به پله و افتاد 

ی بدون صدام زنده تو که قول دادی المصب مگه نگفت
 ميمونی پس چيشد اون قول و قرارامون همين بود تهش؟

نفس بگير بيا کمکم کن بلند شم -نگار  

چه فيلم هندی خفنی با حضور مهسا و نگار -سپهر  

اره مخصوصا اون تيکش که مهسا ميگفت مگه -ارسالن
 نميگفتی بدون صدام زنده ميمونی....وای اشکم در اومد 

ببندين تا نيومدم واستون گل بگيرم اصن  اون دهناتون-مهسا
 شما غلط ميکنين پاتون ميزارين تو خونه ما گمشين نبينمتون 

خونه عمومه چشاتم دراد تکون نميخورم -سپهر  

منم بدون نگارپامو از اين در بيرون نميزارم -ارسالن  

ميدونستم اين حرفش شوخيه ولی دلم گرفت...واقعا نبايد به 
ظاهر رابطشون و فحشاشون کار بگيرم همينکه ارسالن نگار 

و جايی تنها نميزاره و هميشه همه جا همراهشه يعنی ته 
دوست داشتن...ولی خدايا پس من چی؟تکليف اين حسی که 

اين نميدونم چيه چی؟نکنه دوسش دارم واقعا؟خدا کنه زودتر 
اون نامزد نگاره دختری که چن روزم بگذره تا برم کانادا 



االن از همه تو زندگيم نزديک تر شده نميتونم با داشتن اين 
 حس بهش خيانت کنم 

 ده روز بعد 

 ارسالن 

تو اين ده روز اتفاق خاصی نيفتاده امروز تولد مهسايه به 
دش نگار سپردم بره پيشش تا به بهونه بيرون رفتن خودش اما
کنه امروز اگه خوب پيش بره ميتونه روز خوبی باشه هم 
 واسه من هم واسه مهسا از همه بيشتر واسه حسام و نگار 

سپهر بيچاره تو اين ده روز خيلی کمکم کرد قرار شد تولدشو 
تو يه خونه باغ نگار اينا بگيريم يه دست کت و شلوار مشکی 

همين نبستم  پوشيدم از کروات و پاپيونم متنفر بودم واسه
موهامم حالت دادم  ست ساعتی که واسه مهسا گرفته بودمو 

 انداختم دستم و با ادکلن دوش گرفتم و پيش به سوی خونه باغ

 مهسا 

 نگار بيشعور از صبح اومده خونمون چتر شده 

باز بلند بلند فکر کرديا...بيشعورم خودتی از خداتم باشه -نگار
 کثافت 

 پاشو گمشو بريم بيرون 

کجا؟-گارن  



 نميدونم 

ميخوای بريم خونه باغ ما تا حاال نديديش-نگار  

 اره بريم بهتر از اينه تو خونه بمونيم مگس بپرونيم 

پس من ميرم لباسام بيارم توهم لباسا جديدت بپوش -نگار  

 به نظرت کدوم مانتومو افتتاح کنم 

طوسيه -نگار  

پام کردم و با رفتن نگار رفتم سر کمدم يه شلوار قد نود لی 
ی خوشگلمم تنم کردم شال هم رنگ مانتومم سرم کردم مانتو

و ساعتمم انداختم يه ارايش ساده هم کردم دوتا رينگامم 
نه انداختم و رفتم سمت نگار...واو اين چه خوشتيپ شده نک

تيپ زرشکی زده بود با يه  ميخواد بره عروسی عمش يه 
 ارايش غليط 

گه قورتم دادی بدو بريم دي-نگار  

 تاکسی اومد سوار شديمو رفتيم 

 ارسالن

 بچه ها 

بله؟هان؟ها؟چيه؟بنال؟-بچه ها  

 نگار زنگ زد دارن ميان 



همه پشت در منتظرشون بوديم برقا خاموش بود و ارمان 
بودم ريحانم اونور با دخترا يه  برف شادی به دست منتظر

لقه تشکيل دادن و با فشفشه حرف ميم و درست کردن ح  

 مهسا 

 به خونه باغ نگار اينا رسيديم 

 چرا اينجا اينقدر تاريکه

يه مدته هيچکی نيومده توقع داری روشن باشه-نگار  

 اها 

حياط و رد کرديم تا رسيدم به در نگارتعارف کرد برم تو منم 
در و واکردم و باز کردن در مصادف شد با ريختن يه عالمه 

 18لد دی تو 21برف شادی رو سر من بدبخت وای امروز 

سالگيمه چرا يادم نبود؟به طرف ريحان برگشتم مثله هميشه 
خوشتيپ به دايره بچه ها نگاه کردم با فشفشه حرف ميم رو 
در اوردن نگام خورد به ارسالن دلم ميخواست بپرم بغلش 

کنم تو اون کت شلوار خوشتيپ تر از هميشه بود ولی حيف 
 مال من نيست 

ز هپروت در اومدم با کشيده شدن دستم توسط نگار ا  

سريع لباساتو عوض کن ميخوام ارايشت کنم  -نگار  

 باهوش من فقط همين لباسارو دارم 



برو سمت کمد يه لباس صورتی واست گذاشتم بپوشش -نگار  

 شرفتم سمت کمد در و واکردم يه دکلته اسپرت بود که بلندي
با يه جفت کفش پاشنه ده سانتی سفيد صورتی  تا زانوم بود

خوشگل شده بودم نگار و صدا کردم تا بياد ارايشم کنه  خيلی
اونم با تمام دقت همه کارا رو کرد خودمو تو اينه ديد ميزدم 
ای جان چه جيگری شدم لپ نگار و بوسيدم و بابت اينهمه 

زحمت ازش تشکر کردم و رفتيم پايين از پله ها پايين ميومدم 
ا سالم عليک و نگاه زوم ارسالنو روم فهميدم رفتم با بچه ه

 تشکر کردم اکيپ خودمونو ديدم 

 سالم بچه ها مرسی واقعا خودمم يادم نبود 

ما که کاری نکرديم همه کارارو ارسالن کرده -سپهر  

 ارسالن؟

 اره 

 رفتم پيش ارسالن تا ازش تشکر کنم 

 ارسالن؟

جونم-ارسالن  

ته دلم از اين جوابش قيلی ويلی رفت مهسا بفهم اون نامزد 
رفيقته خودتو خر نکن حتما به چشم خواهری بهت  بهترين

 گفته جونم ظرفيت داشته باش



 مرسی بابت اين جشن انتظار نداشتم 

من واسه تو جونمم ميدم اين که چيزی نيست -ارسالن  

ارسالن بيا -ارمان  

 ارسالن رفت و منو با يه دنيا سوال تنهام گذاشت 

کيکو ببريم ديگه -بچه ها همه باهم  

يه مهمون ويژه داريم تا اون نياد هيچ کيکی نداريم -ارسالن  

 زينگ زينگ توجه همه به طرف در جلب شد 

مهمونمون اومد -ارسالن  

در باز شد و قيافه ی حسام پديدار شد اين اينجا چيکار 
 ميکنه؟چرا بايد مهمون ويژه ی ارسالن پسرخالم باشه؟

حسام؟خودتی؟-نگار  

خره اومدم اره خانومم ديدی باال-حسام  

نگار بدو بدو رفت و خودشو انداخت تو بغل حسام و گريه 
 ميکرد حسامم سرشو بوس ميکرد 

 يکی نميخواد توضيح بده چخبره؟

عه اينکه مهسا پچل خودمونه تولدت مبارک جلبک -حسام  

پچل خودتی و هفت نسل بعدت بيشعور مرسی از اينهمه 
 ابراز احساساتت 



شما همو ميشناسين؟-ارسالن  

يادته در مورد دختر خالم گفته بودم زلزلس شعورش -حسام
 پايينه؟اين همونه 

فعال همين شعور پايين من شرف داره به تويی که شعور 
 نداری حاال يکی توضيح بده اينجا چخبره 

بچه ها ميدونم زودتر از اينا بايد بهتون ميگفتم ولی -ارسالن
ه ظاهری نامزدی منو نگار(روشو سمت من کرد؟)يه نامزدي

بود حسام بهترين دوستمه از داداشم بهم نزديکتره مامان بابا 
نگار روش فشار اوردن که بايد با سعيد پسر داييش ازدواج 

کنه ولی حسام باباش فوت کرد و نتونست هيچکاری کنه منم 
فکر کردم اگه برم خواستگاری نگار هم ميتونم مواظبش باشم 

اين دوتا کفتر عاشق قراره و االنم که هم به داداشم کمک کنم 
تا چند روز ديگه ازدواج کنن چون حسام رفته پيش بابا نگار 

و تموم جرياناتو گفته و بااباشم بعد ده بار رفت و امد قبول 
 کردن تا خواستگاری بياد 

همه بچه ها شروع کردن دست زدن رفتم سمت نگار بغلش 
 کردم 

داشته باشی حاال ميتونی بی هيچ عذاب وجدانی دوسش -نگار
ارسالن پسر خوبيه با اين رفتاراشم ميتونم بگم دوست داره و 

مطمعنم توهم يه حسايی بهش داری ولی دوتا ادم مغرور 



هيچوقت نميتونن ساده بهم برسن و خودشو ازبغلم کشيد 
 بيرون رفتم پيش حسام 

خواهری؟-حسام  

 جانم 

ازم ناراحتی چيزی نگفتم بهت؟-حسام  

ب نگار باشی اون خيلی دلش پاکه خيلی نه داداشی فقط مواظ
 احساسيه اميدوارم خوشبخت شين 

با صدای بچه ها رفتم سمت کيک اومدم فوت کنم که بچه ها 
 گفتن ارزو کن 

خدايا دارم اعتراف ميکنم من تو اين سن کم دلبسته پسری 
شدم که هيچی ازش نميدونم نميدونم کسيو دوسش داره يا نه 

تم به خير کن و فوت کردم صدای خودت اخر اين احساسو خ
اهنگ باال رفت و زوجا رفتن وسط برقصن مثال تولد منه ها 

 پس من با کی برقصم 

افتخار يه دور رقص و با اين خانوم خوشگل دارم -ارسالن  

وای تو دلم کيلو کيلو قند ميسابيدن دستمو گذاشتم تو دستشو 
رفتيم وسط بچه ها با ديدن ما رفتن کنار يه اهنگ اروم و 

اليت گذاشتن و شروع کرديم رقصيدن چشامون قفل هم بود 
دلم ميخواست اون لحظه وايسه يه جا از رقص تو بغلش بودم 



رسالن قلبم محکم ميکوبيد اونقدر محکم که حس ميکردم ا
صداشو ميشنوه من به اغوش اين پسر محتاجم چقدر خوب 

بود مرد زندگيم باشه خدايا همه چيو ميسپرم به خودت با تموم 
شدن اهنگ بچه ها دست زدن و رفتيم سمت ميز قرار شد 
کادوها رو باز کنن از طرف سپهر و رويا يه ست کامل 

 لوازم ارايشی 

اکائو که وسطش پر يه باکس پر از لواشک و ک-علی و ريحان
 از الکای رنگی رنگی بود 

يه چراغ خواب گوگولی که وقتی روشن ميشد -ارمان و شادی
 روش اسمم به انگليسی نمايان ميشد 

يه لباس مجلسی زرشکی -احسان ومهرا  

گردنبند ظريفی که روش اسمم نوشته شده بود -حسام و نگار  

يه مانتو ليمويی که ست مانتو تنش بود -مريم  

يه ساعت و ادکلن به ساعتش نگاه کردم ديدم ست -النارس
 يکی خودشه 

 ماشالله با همه ست شدم امشب 

از همشون تشکر کردم و اون شبم با خوشحالی تموم شد به 
بچه ها گفتم با ارسالن بر ميگردم تا بتونم ازش تشکر 

 کنم(مديونين فکر کنين از رو عشق و دوست داشتنه ها)



بهم خوش گذشت از هديتم خيلی بابت امشب مرسی خيلی 
 خوشم اومد به دست تو که مياد انشالله به دست منم مياد 

خواهش ميکنم عزيزم قابلتو نداشت -ارسالن  

ميگما....هنوزم واسه رفتن به کانادا مصممی؟-ارسالن  

ميتونستم بدون ارسالن واقعا هنوزم دوست داشتم برم؟
ميشم حسم  باشم؟ولی بايد برم اگه ازش دور باشم مطمعن

 واقعيه يانه

 اره ارسالن بايد برم 

هرجور خودت ميدونی کمک خواستی رو من حساب -ارسالن
 کن 

دم خونه رسيديم ازش تشکر کردمو لپشو بوسيدم و بی 
 خدافزی رفتم تو خونمون 

اومدی دختر-بابا  

 سالم بابايی اره اومدم 

تولدت مبارک دخترم ببخشيد دير تبريک گفتم ولی -بابا
 ارسالن تاکيد داشت به روت نياريم 

 مرسی بابايی همين که يادتون بود واسم بسه 



از تو اشپرخونه مامان با يه کيک کوچيک اومد بيرون 
 واونجا هم يه تولد واسم گرفتن 

سالت  18بابا بهم سوييچ يه لکسوز مشکی رو داد و گفت 
شده ميتونی بری دنبال گواهينامت کامل   

 مرسی بابايی خيلی خوشحال شدم 

مامانمم يه برگه نشونم داد که واسه کالس رانندگی ثبت نامم 
 کرده و در کنارشم يه کتاب و يه دستبند سياه سفيد 

عسل و پژمانم بعد اينکه اذيتم کردن يه تابلو واسم اوردن که 
بغل کردم و لپ  روش عکس خودم کشيده شده بود جفتشونو

مامانی بابايی و بوس کردم و يه شب بخير گفتم وسط راه پله 
 بودم که يه سوالی ذهنمو مشغول کرد 

 بابايی

جونم دخترکم-بابا  

من چجوری تو اين يه هفته و نيمی که مونده گواهينامه 
 بگيرم 

ديدم خسته ای گفتم باشه بعدا بهت بگم -بابا  

رفتم نشستم خب ميشنوم متوجه حساس بودن جريان شدم و 
  بابايی



وستام صحبت کردمو من واسه کارا اقامتت با يکی از د-بابا
ديگه نميشه از اونورم با دوستم که تو  اونم گفت تا سه ماه 

بت کردم گفتم کالساتو راهنمايی رانندگی کار ميکنه صح
نميدونستم  تا بتونی به همه کارات برسی  زودتر شروع کنه 

ناراحت ولی اينجوری به نفعم بود هم بيشتر  خوشحال باشم يا
با خانوادم بودم هم با دوستامو صد البته ارسالن خوش 

 ميگذروندم هم گواهيناممو ميگرفتم و راحت ميشدم 

يی مرسی اينهمه زحمت کشيدين باشه بابا-مهسا  

امسال واسه يازدهمت ميری يانه؟-بابا  

دارم بخونم با  اره بايد برم امسالو تو همين سه ماه که فرصت
ين که نيفتم کافيه اينجوری هر معدلی قبول شم مهم نيست هم

ميتونم برم کانادا و دوازدهممو کامل ياد بگيرم تا ديگه نياز 
به خوندن دوباره نباشه و از فاصله تعطيل شدنمون تا کنکور 

 دهم و يازدهمم يه نگاه بندازم 

ساعت ده باشه دخترم خسته ای برو بخواب فردا صبحم -بابا
ماه به خودت سخت  ولی سهوزش رانندگی بايد بری واسه ام

 بگيری به نفعته

اره واقعا چقدر سخت باشه واسم درسام و کارا گواهينامه و 
 هزارتا کار ديگه 

 شبتون بخير 



شب بخير -بابايی  

گوشيو برداشتم به بچه هاگفتم سه ماه ديگه موندگارم ولی 
نه و نيم کوک کردمو  هيچکس سين نکرد بعدشم واسه ساعت

به نگار اس زدم اگه تونست باهام بياد ساعت نه و نيم اماده 
 باشه و خبرم کنه 

 ارسالن

چقدر خوش گذشت امشب مخصوصا اونجاش که بوسم کرد 
وقتی فهميد ساعتامون سته اولش يکم هول شدم ولی به رو 
خودم نياوردم رفتم گوشيمو برداشتم با ديدن چيزی که ديدم 

ميخواست داد بزنم ولی نصفه شبی همه خوابن پس خفه دلم 
ش سه ماه ديگه بمونه م مهسا گفته بود قراره واسه کاراميش

بار  ه خيلی سرش شلوغه شايد در هفته دواينم گفته بود ک
 هموببينيم ولی همينم غنيمته گوشيم و کوبيدم شارژ و خوابيدم 

بودم ميرم  صبح با صدا االرم گوشيم بيدار شدم به نگار گفته
دنبالش تا باهم بريم دنبال مهسا اونم  قبول کرد يه تيپ مشکی 

سفيد زدم عينک دوديمو گذاشتم باال سرم و ساعت ستم با 
 مهسارو انداختم و رفتم دنبال نگار 

 زينگ زينگ



يکی اين در بی صاحابو واکنه حتما عسله قرار بود با 
و  دوستاش برن بيرون با هزار زور و زحمت رفتم در

 واکردم 

عوضی بيشعور کثافت خر انتر الهی پيش مرگم شی ششصد 
بار بهت گفتم هر قبرستونی ميخوای بری اين کليد بی 

 صاحابتو وردار اومدی منو از خواب نازم بيدارم کردی 

اهم اهم -ارسالن  

هييييييييی کثافت با اين سنت پسر ورداشتی اومدی خونه من 
اونم اگه مامان ميفهميد تيکه  با اين سنم فقط با يه پسر بودم

تيکم ميکرد بعد تو دستشو گرفتی اورديش جلو در خاک تو 
سرت مهسا که با اون متين گور به گور به زور تا کافی شاپ 

 ميرفتی حاال اين خانوم دوست پسرشون بيارن خونشون 

مهسا؟-ارسالن  

مهسا نه و مهسا خانوم مهسا خانوم نه و خانم زمانی خوش 
خری رسيد همينجوری باهام صحبت  کنه اصن تو ندارم هر 

 چرا اينقدر صدات اشناس؟

مهسا چشات وا کن ساعت نه و نيمه ميخوای بری -ارسالن
 کالس



ماشالله عسل خانوم همه چيم گذاشتی کف دستش دو روزه 
 همه چيو فهميده هييييی تف تو اين دنيا سگی

  مهسا منم ارسالن عسل اصن نيست برو اماده شو-ارسالن

چشامو وا کردم ديدم ارسالن و نگار جلومن نگار به زور 
جلو خندشو گرفته بود منم بهش گفتم راحت باشه اونم 

يهوترکيد از خنده ارسالنم تو چشاش رگه های شيطنت موج 
 ميزد 

تو عوض کن اگه دوست داری برو لباسا-ارسالن  

يه نگاه به تيپم کردم يه شلوار ميکی موس با يه تيشرت گشاد 
سفيد سريع جيم زدم و مانتو مشکيمو تنم کردم با يه شلوار لی 

و يه شال سفيد دست بند و ساعت ستم با ارسالن و انداختم 
دستم گوشيم برداشتم و رفتم جا بچه ها باهاشون سالم عليک 

 کردم 

 عه چه جالب منو تو ست شديم 

حتی خود خداهم ميدونه مال هميم ناخداگاه کاری -النارس
 ميکنه از االن ست شيم 

 ها؟

هيچی تو به خوابت برس -ارسالن  

 تو چرا اومدی مگه قرار نبود نگار تنها باشه؟



نگار و حسام ميخوان برن جايی منم گفتم باهات بيام -ارسالن
 تنها نباشی 

يان اخه چرا زحمت کشيدی به بچه ها ميگفتم باهام ب  

نه بابا چه زحمتی منم بيکار بودم -ارسالن  

هوووف اولين جلسه با تموم خوب و بدش گذشت االن با 
 ارسالن تو کافه منتظر قهوه ايم 

من هيچی در مورد تو نميدونم يکم از خودت برام -ارسالن
 بگو 

 منم صدامو صاف کردم يه بسم الله گفتم و شروع کردم 

 به نام خدا من مهسا زمانی هستم 

جدی باش لوس اينارو که ميدونم از عاليقت بگو -ارسالن  

 چه گيری دادی باشه ميگم 

من غذا مورد عالقم فست فوده رنگ مورد عالقمم مشکی 
سفيده عاشق ست کردنم گيتار ميزنم صدامم خوبه به ديدن 

قام فوتبال خيلی عالقه دارم فيلم ترسناک دوست دارم به رفي
خيلی اهميت ميدم يه چيزيو بخوام و ببينم ارزش داره جونمم 
ميدم تا به دستش بيارم عاشق سرعتم تو زندگيم فقط با متين 

بودم رفيق فابم ريحان و مريمن به پرستاری عالقه دارم 
 غرورمم خيلی واسم اهميت داره فعال چيزی يادم نمياد 



وبه ناز خب نفس بگير نميری کار دستمون بدی خ-ارسالن
 ميکردی حرف بزنی حاال مگه ميشه ساکتت کرد 

از اين لحظاتت لذت ببر من افتخار حرف زدن به هرکسيو 
 نميدم 

قهوت سرد شدا -ارسالن  

 از کافه اومديم بيرون و رفتيم سمت خونه 

 مرسی ممنون خيلی زحمتت دادم 

نه خوشگلم وظيفم بود -ارسالن  

اسم لذت بخش بودشنيدن خوشگلم از زبون ارسالن چقدر و  

مواظب خودت باش خانومی -ارسالن  

 تو بيشتر خدافز

 يه ماه بعد 

تموم وسايالمو جمع کردم بابا به دوستش سپرده بود تو 
و کمکم کنن با بابا به سمت اپارتمانشون يه واحد بهم بدن 

 فرودگاه حرکت کرديم تموم بچه ها اومده بودن 

زودبرگردی نامرد-نگار  

مجبور که نيستی بری همينجا هم ميتونستی درس -ريحان
 بخونی 



مواظب خودت باشی خواهری-ارمان  

چيزی خواستی حتما بگی کوچولو -احسان  

خيلی خری مواظب خودت باشی -شادی  

زودبرگردی ميمون -مهرا  

خاک تو سرت نکنن تو قرار بود وقتايی که من نيستم -علی
ول کنی بری؟بيای پيش ريحان بمونی االن ميخوای   

دختر خاله چموش و لجباز مواظب خودت باشی-حسام  

زود برگرد دلم واست تنگ شده -رويا  

 سپهر بدون هيچ حرفی بغلم کرد و محکم فشارم ميداد 

دلم نميخواست ازبغلش بيام بيرون ولی واسه اينکه جو و 
 عوض کنم گفتم 

 هوی کروکديل لهم کردی ولم کن بيشعور 

ی پسرا موج ميزد دختراهم بغض کرده ناراحتی وغم تو چشا
بودن ريحان و مريم و نگارم گريه ميکردن دخترا رو بغل 

کردم واسم مهم نبود مردم چی ميگن مهم اين بود من به پسرا 
به چشم داداش نگاه ميکردم واسه همين همشونو بغل کردم 

 رفتم سمت ارسالن 

 تو نميخوای چيزی بگی



...خيلی کثافتی تازه داشتم-ارسالن  

مسافران پرواز شماره فالن هواپيما تا دقايقی ديگر حرکت 
 خواهد کرد 

 ای گندت بزنن زنيکه خر نزاشت ارسالن ادامه حرفشو بزنه 

محکم بغلش کردم اونم بغلم کرد دلم نميخواست اون لحظه 
 تموم شه با تمام توانم بغلش کردم اشکام دونه دونه ريخت 

تظرتيم...مواظب خودت زود برگردی اينجا همه من-ارسالن
 باش خوشگلم و رفت 

با مامان بابا خدافزی کردم عسل و پژمان گريه ميکردن 
 بغلشون کردم و بوسشون کردم و پيش به سوی کانادا 

باالخره بعد چند ساعت رسيدم شماره ای که بابا داده بود و 
گرفتم يه پسری به اسم جان اومد دنبالم پسر خوبی بود منو 

تمان و کليد واحد و بهم داد اپار برد سمت  

ما تو واحد رو به رو زندگی ميکنيم کمک خواستی -جان
ميتونی رو من حساب باز کنی اگه کار شخصی هم داشته يا 

 به مادرم يا همسرم بگو شب به خير بای 

ازش تشکری کردم و رفتم تو خونه يه خونه نقلی با دوخواب 
دکور خونه مشکی سفيد بود خيلی دوسش داشتم رفتم تو اتاق 
اولی يه کتابخونه کوچيک داشت و يه ميز کار رفتم تو اتاق 



باسامو عوض کردم و خوابيدم از ديگه اتاق خواب بود سريع ل
بود از گشنگی از خواب پاشدم رفتم سمت يخچال پر  شدت

خوراکی های خوشمزه يادم باشه از بابا تشکر کنم يکم 
 شکالت صبحانه رو نون تست کشيدم و خوردم 

 يه سال بعد 

تو اين يه سال اتفاق خاصی نيفتاده با بچه ها ويديو کال 
ميگيريم و روزی سه بار هرکدومشون بهم زنگ ميزنن تنها 

چيزی که تو اين يه سال خيلی عذابم ميده دلتنگيم واسه 
ارسالنه واسه همه دلتنگ بودما ولی واسه ارسالن بيش از 

ميکردم حد دلتنگ بودم بعد هر تماسی که باهم ميگرفتيم گريه 
تنها دلخوشيم عکسا پروفايلش بود و بس امروز قرار بود 

واسه ايرانيای مقيم کانادا کنکور برگزار کنن و چون تعداد کم 
 بود تصميم داشتن ازمون تمام رشته ها تو يک روز باشه 

بچه ها همشون زنگ زده بودن و ارزوی موفقيت ميکردن و 
ا دعا کنن منم از همشون تشکر کردم و ازشون خواستم ت

 واسم 

استرس تو زندگيم معنيی نداشت ولی از وقتی اومدم اينجا 
استرس تو زندگيم پر معنی شد دوتا دختر از شدت استرس 

قش کرده بودن دفترچه هارو توزيع کردن و سالن تو سکوت 
ازمونو دادم و اومدم بيرون دو هفته مونده بود تا فرو رفت 



ا خوشی گذشت بچه ها جواب کنکور بياد اين دو هفته هم ب
همه دور هم جمع شده بودن و ويديو کال گرفته بودن تا نتيجه 

 رو همزمان با من ببينن وارد سايت شدم اسم و رسممو زدم 

 اه چرا نمياد 

ارامش خودتو حفظ کن االن سايتا شلوغه -ارسالن  

وای بچه ها اومد اومد نگاه کردم از چيزی که ميديدم تعجب 
جيغ از سر خوشحالی کشيدم بچه ها رتبه کردم يه دفعه يه 

 صد شدم 

ای جااااان شيرينی يادت نره -نگار  

تبريک ميگم خواهری زودتر تموم کن برگرد پيشمون -ارمان  

تبريک ميگيم گوزن جان -شادی و مهرا  

خوشحالم که خوشحالی و خوشحالم به اون چيزی که -ارسالن
اينجا ميخواسی رسيدی تالش کن زود بخون وبرگرد يکی 

 هست تو نبودت داره دق ميکنه 

 با اين حرفش رفتم تو فکر يعنی کيه که بدون من دق ميکنه؟

بچه ها تک به تک يه چيزی گفتن و قطع کردن حق با بچه 
ها بود بايد زودتر تموم کنم با انجال(همسر جان)رفتم واسه 
ثبت نام دانشگاهم جای شيکی بود بعد ثبت نام يه تصميمی 

م سمت مديريت گرفتم و رفت  



 ببخشيد

بفرماييد -اقاعه  

من قراره تو همين يونی دانشجو پرستاری شم من اگه بخوام 
تموم کالسامو فشرده بردارم تو چه مدت ميتونم دانشگاه رو 

 تموم کنم 

اگه واقعا درس بخونين و تموم کالسارو بياين و تايم -اقاعه
دانشگاه  کالساتون و اضاف بردارين ميتونين تو دو سال و نيم

 رو تموم کنين 

 اين واسه من خيلی خوب بود ولی به بچه ها چيزی نميگم 

دختر از فکر بيا بيرون بريم لباس بگيريم واست دو -انجال
 روز ديگه دانشگات شروع ميشه 

مغازه هارو دور ميزديم به انجال گفته بودم خوشم نمياد لباسام 
 باز باشه واسه همين همرو پوشيده ميخرم 

مهسا اون لباسای تن مانکن رو ببين به نظرم خوبه با -انجال
ه شلوار لی با يه تاپ سفيد که سر تاييد کردم رفتيم تو مغازه ي

رونم ميومد و روشم پاريس کشيده شده بود با يه  تا روی
که روش کشيده ميشد همون چيزی پيراهن لی رنگ شلوار 

م کردب بود که ميخواستم ساده و پوشيده و اسپرت پولشو حسا



و رفتيم تو مغازه تا کفش بگيريم يه اسپرت سفيد ساده 
 برداشتم 

يه دست لباس که کمه بايد حداقل بيست تا بخری قراره -انجال
 دو سال و نيم اونجا درس بخونيا 

منم ديدم راست ميگه چند دست ديگه هم خريدم دوتا کوله 
ديگه مشکی هم گرفتم تا بتونم با هر لباسی ازش استفاده کنم 

شب بود که تصميم گرفتيم بريم خونه از انجال تشکر کردم و 
رفتم تو خونه يه چيزی خوردم و خوابيدم صبح بلند شدم يکم  

خونه رو مرتب کردم و به بچه ها زنگ زدم و صحبت 
کرديم دلم ميخواست برم بيرون يه تيپ ساده زدم و سوييچ 

و ماشين خوشگلمو برداشتمو حرکت کردم يکم دور زدم 
اومدم خونه يه چيزی خوردم زنگ زدم مامان اينا مامان يکم 
گريه کرد و قطع کرد داشتم فيلم نگاه ميکردم زينگ زينگ 

 اين موقع کی ميتونه باشه؟

سالم-جان  

 سالم

ميشه بيام تو؟-جان  

 اره بيا



فردا تولد انجاليه ميخوام سورپزايزش کنم ميتونی يکم -جان
 سرگرمش کنی

اره من صبح تا ظهر کالس دارم بعدش زنگش ميزنم بياد 
 بريم خريد 

يه کاری کن يه لباس صورتی هم واسه خودش بخره که -جان
 تو جشن بپوشه خودتم صورتی بپوشی 

 اوکی

ممنونم شب بخير -جان  

 شب بخير 

صبح با صدای ساعت بيدار شدم با ياداوری دانشگاه از جام 
د نيازمو پرت کردم تو کوله يه پريدم اماده شدم و وسايل مور

ارايش محوم کردم موهامم دم اسبی بستم دوتا رينگامم انداختم 
وساعتی که ارسالن واسم خريده بود و انداختم چقدر دلم 

واسش تنگ شده با ادکلن دوش گرفتم و رفتم سمت ماشين 
 خوشگلم و پيش به سوی يونی 

يه جوری  وارد کالس شدم به اکثر بچه ها سالم کردم بعضيا
ميگرفتن انگار از دماغ فيل افتادن با اون لباسا  خودشونو

 عجيب غريبشون 



استاد اومد و بعد معرفی شروع کرد تدريس استاد خوبی بود 
همه چيو واضح توضيح ميداد منکه خيلی راضی بودم تو 

 سلف نشسته بودم و مگس ميپروندم يه دختر اومد جلو 

اجازه هست بشينم -دختره  

ه ايرانيه عه اينک  

 اره عزيزم بشين

حدس ميزدم ايرانی باشی گفتم بيام پيشت من اوام و -دختره
 دستشو اورد جلو خوشبختم منم مهسام همچنين 

با کی زندگی ميکنی-اوا  

 تنها 

نميترسی؟-اوا  

 نه واسم عادت شده ديگه 

يکم با اوا زر زديم و شماره رد و بدل کرديم دختر خوبی بود 
زنگ زدم انجال  کالسامون تموم شد  

 سالم خوبی

سالم مرسی تو خوبی؟-انجال  

اره عزيزم يه زحمتی واست دارم من ماشينم خراب شده اگه 
 ميتونی بيا دنبالم که قراره بريم خريد 



باشه عزيزم االن ميام -انجال  

 مرسی بای

با اومدن انجال سوار شديمو رفتيم طبقه گفته جان بايد لباس 
لباس واسه خودم گرفتم چشمم  صورتی ميخريديم چند دست

خورد به يه لباس مجلسی صورتی دست انجالرو گرفتم و 
 کشيدمش بهش گفتم بدو اين پرو کن 

اوکی -انجال  

توقع داشتم ناز کنه ولی نکرد خب اين واسه من خوب شد 
 چون حوصله منت کشی نداشتم 

مهسا بيا ببين -انجال  

يه لباس دکلته رفتم سمت اتاق پرو خيلی تو تنش خوشگل بود 
 بود که قدش تا روی زانوش بود خريد و اومد بيرون 

 هييی خاک تو سرم من کادو نخريدم واسش 

به انجال گفتم بره وسايلو بزاره تو ماشين که دستمون پر نباشه 
سريع پريدم تو يه مغازه و يه نيم ست نقره واسش خريدم 

چشمم به دوتا دستبند خورد سريع دوتاشو برداشتم تا باهم ست 
از دور داشت دنبالم ميگشت رفتم بيرون باشيم   

چيکار ميکردی-انجال  

 رفتم اين دستبندارو بگيرم 



اوکی -انجال  

در پی لباس صورتی واسه خودم بودم از لباس مجلسی اصال 
خوشم نميومد هميشه دوست داشتم اسپرت کامل باشم تو 

مغازه هارو ميگشتيم تا چشمم به يه لباس صورتی سفيد خورد 
بلنديش تا روی رونم بود اونو با يه شلوار سفيد زخمی خريدم 

ن بود و رفتيم بيرون صداش گوشيم بلند شد جا  

 الو سالم ارمان جان خوبی 

ارمان کيه منم جان -جان  

 ميدونم داداشی منو انجال اومديم خريد 

اها کنارته؟-جان  

 اره درست حدس زدی 

تا ده مين ديگه اينجا باشين -جان  

 باشه داداشی هرچی تو بگی فعال 

 بريم خونه؟

ديگه چيزی الزم نداری-انجال  

 فعال الزم ندارم 

يم دنبال بهونه بودم که با انجال برم تو خونه تو ماشين نشست
 نزديک خونه بوديم يه ميس به جان انداختم 



 منم االن ميام خونه شما با عمو(بابای جان)کار دارم

چه خوب بيا بريم-انجال  

وارد ساختمون شديم انجال رفت سمت در باز شدن در 
مصادف شد با ترکوندن بادکنک و ريختن برف شادی انجال 

روت بود که دستای جان دورش حلقه شد و لباش روی تو هپ
لپش قرار گرفت دست انجال رو گرفتم بردم تو اتاق لباسشو 
 پوشيد موهاشو فر کردم و يه ارايش مليح به صورتش زدم 

 بيا اين دستبند واسه تويه

من فکر کردم واسه دوستات خريدی -انجال  

نم گفت نه خب توهم دوست جونمی ديگه برو پايين منم ميام او
اماده شو باهم بريم سريع پوشيدم و ارايش کردم و پريديم 
پايين همه با ديدنمون دست زدن جان اومد سمتمون و ازم 

 تشکر کرد 

نکنه توهم خبر داشتی؟-انجال  

 به نظرت چرالباس صورتی خريدم واست 

کثافت -انجال  

اگه نگاه هيز پسرا رو سانسور کنيم شب خوبيه موقع دادن 
 کادوهاشو شد 

 جان يه ماشين بهش هديه داد بقيه هم مهم نيست که بگم 



مرسی از همتون که تو اين شب کنارم بودين و مرسی -انجال
از جان و مهسا که اين شب و تدارک ديدن منم تو اين شب 

 قشنگ ميخوام يه خبر خوب به همتون بدم 

همسرم-انجال  

جونم خانومم -جان  

داريم مامان بابا ميشيم -انجال  

صدای جيغ و دست همه بلند شد جان محکم بغلش کرد منم 
 رفتم جلو بغلش کردم و دست کشيدم رو شکمش 

سالم خاله خوبی؟از االن بهت بگما اولين کلمه ای که از 
 دهنت در مياد بايد خاله باشه ها 

توقعات باال باال -انجال  

 مشکل داری؟

نووووچ-انجال  

افرين مامانی به جانم تبريک گفتمو و رفتم خونه يه زنگ به 
 بچه ها زديم و زر زديم 

 سه سال بعد 

امروز جشن فارغ التحصيليمه تنها کسايی که کنارمن جان و 
انجال و پسرکوچولوشون ديويده قيافش شبيه باباشه ولی تموم 



بچه ها نگفتم درسم اخالقاشو شيطونياش به مامانش رفته به 
تموم شده تا سورپرايزشون کنم واسه فردا عصر بليط داشتم 

انجال و جان ناراحت بودن از رفتنم هرچی باشه تو اين مدت 
هرروز پيش هم بوديم بهشون قول داده بودم که هرروز 

قول  زنگشون بزنم و اگه تونستم بهشون سر بزنم و اوناهم
دادن يه روزی بيان ايران خيلی خوشحالم باالخره به اون 

 چيزی که خواستم رسيدم 

پا گذاشتم تو خاک وطنم هيچ جا خونه خود ادم نميشه زنگ 
 زدم نگار 

 الو سالم خوبی 

مرسی عزيزم تو خوبی -نگار  

 مرسی چخبر کجايی

هيچی بيخبر با بچه ها اومديم کافه هميشگی -نگار  

رم صدام ميکننن فعال اها باشه من ب  

هنوز ماشينمو نفرستاده بودن يه تاکسی گرفتم و رفتم سمت 
کافه بچه ها دور هم نشسته بودن از ديدن چيزی که جلو 
ميديدم تموم غمای دنيا اومد تو دلم باور نميکردم ارسالن 

دست تو دست اون دختره بچه ها هم دورشون تحمل اون فضا 



د با دو زانو افتادم رو زمين واسم سنگين بود دست خودم نبو
 نگاه همه برگشت سمتم 

مهسا تو؟ تو اينجا چيکار ميکنی مگه قرار نبود بعد -نگار
 دانشگات بيای 

 نميتونستم جوابشو دادم تحمل اون فضا واسم سخت بود 

مهسا بزار توضيح بدم -ارسالن  

چيو توضيح بدی؟اصن واسه چی توضيح بدی؟مگه منو تو 
م که بخوای توضيح بدی؟چه رابطه ای داري  

پاشدم و دويدم سمت در تاکسی گرفتم و رفتم سمت فرودگاه 
 گفتم اولين پرواز به هرجا هست و بده 

 ارسالن 

امروز قرار بود رها از امريکا برگرده رها دختر دوست بابام 
بود که وقتی بچه بود مامانش مرد منو رها يه جورايی 

خواهر برادر حساب ميشيم چون از بچگی باهم بزرگ شديم 
و به غير از اون رها شيرخورده مادرم هست به بچه ها گفته 

لم واسش بودم بيان کافه تا رهارو باهاشون اشنا کنم خيلی د
تنگ شده بود دوتا دستاشو تو دستام گرفته بودم و با خنده 

نگاش ميکردم يهو صدای افتادن يه چيزی به گوشمون خورد 
مهسا بود بغض کرده بود دلم ميخواست بپرم بغلش کنم ولی با 



حرفايی که گفت جا خوردم يعنی اون فکر ميکنه منو رها 
نتظرش باهميم؟مگه ميشه همچين چيزی؟منکه گفتم م

ميمونم؟حتی نزاشت توضيح بدم سريع رفت بيرون دنبالش 
 دويدم ولی پيداش نکردم

بغض داشت خفم ميکرد اولين پرواز به امريکا بود -مهسا
وسايالم اماده بود برداشتم يه زنگ به جان زدم و گفتم 

ماشينمو بفرسته امريکا و هرکی زنگ زد و پرسيد من کجام 
بمونم؟پيش کی؟به اميد کی؟هيچی نگه من برم اونجا کجا   

رسيدم امريکا دلم ميخواست زار بزنم يه هتل کرايه کردم تا 
 ببينم چی ميشه دراز کشيدمو و به خواب رفتم 

يعنی کجا ميتونه رفته باشه کل شهرو زيرو رو -ارسالن
 کرديم؟

خودتو ناراحت نکن با ناراحتی چيزی درست نميشه -ارمان
 پاشو بريم بگرديم 

اشو منو ببر خونشون به هوا اينکه ميخوام يه کتاب اره پ-نگار
بردارم ميرم تو اتاقش ببينم هست يا نه....نبايد به خانوادش 

 چيزی بگيم 

 زينگ زينگ 

جانم-مامان مهسا  



ميخوام يه کتاب از اتاق  ؟ميشه بيام تو خونه ...منم خاله-نگار
 مهسا بردارم 

بيا عزيزم -مامان مهسا  

بچه ها نيست...حتی وسايالش تو اتاقش نبود -نگار  

همش تقصير منه -رها  

نه خواهری من خودم بايد از اول بهش ميگفتم -ارسالن  

االن که فهميدی دوستت داره نبايد از دستش بدی -احسان  

اره مهسا واسه هيچکس غرورشو نميشکست -ريحان  

من  بچه ها ميدونم تا االنم خيلی کمکم کردين ولی-ارسالن
 تنهايی نميتونم همه جارو بگردم بايد کمکم کنين 

برادر من...مهسا ابجی ماهم هستش تو هرچی بگی ما -ارمان
 انجام ميديم 

من  و نگار وحسام ميريم بيمارستانا پرس و جو کنيم -ارسالن
ريحان و علی و مريمم برن ايستگاه های قطار احسان و بقيه 

نين چيزی پيدا ميکنين يا هم برين کافه های دور و اطراف ببي
 نه 

 مهسا 



تو بيمارستان مشغول کار شدم يه خونه کوچيک واسه خودم 
گرفتم خطامم عوض کردم جان ماشينمو واسم فرستاد هرروز 
بيشتر از قبل دلم واسه ارسالن تنگ ميشه دلم ميخواد زنگش 

 بزنم ولی ياد نامرديش ميفتم پشيمون ميشم 

چه ها همه جارو گشتيم هيچ اثری تو اين يه هفته با ب-ارسالن
 ازش نيستش با صدا گوشيم به خودم اومدم 

 جانم داداش

سالم من االن فرودگاهم اومدم ببينم کسی به اسم مهسا -ارمان
زمانی بليط داشته يانه که فهميدم همون روزی که مهسا 

رسيده ايران يکی به همين اسم بليط واسه امريکا گرفته هنوز 
ونه يا نه عکسشو به مسئول فروش بليط مطمعن نيستيم هم

نشون دادم ميگه من ايشونو نميشناسم منتظر همکارشيم بياد 
 ببينيم خودشه يانه 

باشه داداش نفس بگير...منم االن ميام -ارسالن  

سالم-ارمان  

سالم...همکارشون هنوز نيومده؟-النارس  

نه ماهم منتظريم بيا بريم يه قهوه بخوريم صدامون -ارمان
 ميکنن 



داشتيم قهومونو ميخورديم که يهو صدای زنی بلند شد اقای 
لطفا به بخش مديريت مراجعه کنن ارمان عليپور   

چرا صدات ميکنه؟-ارسالن  

گفته بودم همکارش اومد صدامون کنه -ارمان  

پس پاشو بريم -ارسالن  

نباشيد  سالم خسته-ارمان  

سالم بفرماييد؟-فروشنده بليط  

(عکس مهسا رو در مياره)شما اين خانومو ميشناسين؟-ارمان  

 مطمعن نيستم ولی فکر ميکنم هفته پيش به-فروشنده بليط

سفر داشتن  امريکا  

خودخودشه -ارمان  

اولين پرواز به امريکا ساعت چنده؟-ارسالن  

ساعت هفت عصر -فروشنده بليط  

ممنون -ارمان  

ميزاشتی بليط بگيرم -ارسالن  

هنوز وقت داری من نميزارم تنها بری...تنها چه -ارمان
کاری از دستت بر مياد؟امريکا به اون بزرگی تو از کجا 



ميدونی کجايه؟کدوم شهره؟بريم با بچه ها صحبت کنيم ببينيم 
 کسی همراهميمون ميکنه يا نه

 راوی 

دش را مانند ارسالن ارمان را برادرانه بغل ميگيرد و خو
 کودکی در اغوشش مچاله ميکند 

ميدونم دوسش داری داداشم مطمعن باش پيداش -ارمان
 ميکنيم 

 ارمان 

ارسالن تو اين يه هفته لب به غذا نزده همه جا دنبال مهسا 
گشته ولی هيچی ازش پيدا نکرديم با خبر امروز يه اميد 
پيدا کوچولو تو دلمون نشست حداقل ميدونيم امريکايه واسه 

کردن مهسا هرکاری ميکنم با ارمان رفتيم خونه و به بچه ها 
 زنگ زديم بيان 

خب بچه ها ما فهميديم که مهسا امريکايه امروز ساعت هفت 
بليط واسه امريکا موجوده منو ارسالن ميخوايم بريم ولی 

همونجور که خودتونم ميدونين ما نميدونم تو کدوم شهره يا 
دنبالش بگرديم ميدونم تو اين مدت پا  کجايه نميتونيم دو نفری

به پامون زحمت کشيدين و همه کار کردين ازتون ميخوام 
هرکدومتون که ميتونين باهامون بياد امريکا اين لطف و دريغ 

 نکنه(واو ارمان با ادب ميشود)



خب من برم ديگه -نگار  

کجا؟-ارمان  

مگه نميگين ساعت هفت حرکت داره بايد برم وسايالم -نگار
مع کنم ج  

 راوی 

برق شادی در چشمان ارسالن به وضوح ديده ميشد تشکری 
زير لب کرد تمامی بچه ها جز حسام که برای سفر کاری بايد 

شمال ميرفت برای پيدا کردن مهسا به امريکا ميرفتند و به 
حسام در چند روز اينده به انها ملحق ميشد تمام بچه ها در 

ود بودند ساعت شش و حال جمع کردن وسايل مورد نياز خ
نيم تمام بچه ها در فرودگاه منتظر اعالم پرواز بودند نگار و 

حسام يکديگر را در اغوش گرفته و زير لب پچ پچ ميکنند 
ارسالن نگران برای عشقی که نميداند چه ميکند رهايی که 
خودش را مقصر اين اتفاقات ميبيند تمامی بچه ها در فکر 

يشود و از خاک کشور خود هستن که پروازشان اعالم م
 خارج ميشوند 

 ارسالن

رسيديم امريکا ارمان يه خونه گرفته بود دمش گرم اگه اون 
نبود من نميدونستم بايد چيکار کنم تو خونه جديدمون نشسته 

 بوديم هرکی يه فکری ميکرد نگار غذا درست کرد 



بچه ها بياين سر ميز -نگار  

 ميلی نداشتم ولی ارمان مجبورم کرد چند لقمه ای بخورم 

بعد غذا قرار شد بريم همه جارو بگرديم اول از همه از هتل 
شروع کرديم ولی هيچکس به اين اسم تو هتال نبود رفتيم تو 
رستورانا کافه ها پارک و مسافر خونه فرودگاه همه جارو 

ز مهسا گشتيم هيچ جا نبود تو اين سه هفته هيچ خبری ا
 نيست 

بچه ها مگه مهسا نگفت تا بعد دانشگاهش بر -احسان
 نميگرده؟

اره قرار همين بود -ارسالن  

خب اون برگشت يعنی امکان داره دانشگاهش تموم -احسان
 شده باشه 

تو دوسالو نيم پرستاری تموم کرده؟مگه ميشه؟-ارسالن  

اره ميشه...اگه کالسارو فشرده برداره تموم ميشه -رها  

پس نتيجه ميگيريم يه سر به بيمارستانا بزنيم -انارم  

 همگی باهم بلند شديم و رفتيم سمت بيمارستان 

ازصبح يه حس عجيبی دارم اصن حواسم سرجاش -مهسا
يه جا ديگه فرو نيست يه بار نزديک بود سرنگ و اشتباهی 

 کنم 



تقريبا تموم بيمارستانا رو گشته بودم ولی هيچکس -ارمان
 همچين کسيو نميشناخت 

تصميم گرفتم تنهايی دنبالش بگردم باالخره مقصر تموم -رها
اين اتفاقا من بودم به يه بيمارستان رسيدم اسمشو پرسيدم 

ميشناختنش دلم ميخواست به ارسالن زنگ بزنم ولی 
بايد باهاش صحبت کنم و هنوزمطمئن نشدم و اگه مطمئن شم 

 بهش حقيقتو بگم 

ببخشيد ميشه مهسا زمانی صداش کنين؟-رها  

 باشه عزيزم بشين 

داشتم کارامو ميکردم که صدام زدن رفتم سمت مديريت -مهسا
 تا چشمم به اون دختره افتاد سريع برگشتم که صدام زد 

 رها؟مهسا وايسا بايد حرفامو بشنوی 

هو داد زد سرعتمو تند کردم که ي-مهسا  

ارسالن داداشمه -رها  

 سرجام خشکم زد برگشتم سمتش که گفت 

فقط حرفاموگوش کن همين -رها  

 بادختری که حاال فهميدم اسمش رهايه رفتيم سمت يه اتاقی 

همه حرفامو گوش کن بعدش اگه سوالی داشتی بپرس-رها  



من بچه بودم هنوز شيرميخوردم که مامانم مرد بابام با بابا 
دوست بودن واسه همين منو سپردن دست اونا من از  ارسالن

شير سميه جون ميخوردم و به همين دليل خواهر برادر 
سالم که شد خواستم برم خارج تا اونجا  17محسوب ميشيم 

درس بخونم و وقتيم درسم تموم شد برگشتم ايران نگار و 
ارمان و چندتا از بچه هارو  از قبل ميشناختم به ارسالن گفتم 

يه برنامه بزاره ببينمشون همون روزی که اون اتفاق افتاد  تا
من نميخواستم اينجوری شه داداشم گفته بود يکيو دوست داره 

و اونم تويی من نميخوام زجر کشيدن داداشمو ببينم ميدونم 
توهم دوسش داری پس به اين عذاب پايان بده ازت خواهش 

 ميکنم 

لکی در موردش ديگه حرفاشو نميشنيدم يعنی من ا-مهسا
قضاوت کردم؟کاش ميپرسيدم ازش کيفمو برداشتم و دويدم 

سمت ماشين گازشو گرفتم رفتم سمت خونه بايد تنها باشم و با 
باورش سخته واسم خودم کنار بيام   

باالخره حرفامو گفتم بهش تصميم با خودشه بايد به -رها
 ارسالن بگم 

جانم خواهری؟-ارسالن  

من مهسارو ديدم -رها  

چييييييييی؟کجا ديديش -ارسالن  



بيمارستان... اينجا مشغول کار بود بهش همه چيو گفتم -رها
بدون جوابی پاشد رفت دختر خوبيه بهت افتخار ميکنم 

داداشی ميدونم دلت واسش تنگه ولی يه چند روز صبر کن با 
 خودش کنار بياد 

من بايد ببينمش -ارسالن  

مطمعن باش به زودی ميبينيش -رها  

با بچه ها دور هم نشسته بوديم ارسالن يکم حالش بهتر -مانار
شده بود بعضی وقتا ميخنديد ولی بيشتر تو فکر بود که مهسا 

قراره چی جوابشو بده هممون ميدونستيم همو دوست دارن اما 
 هيچکس نميدونست اخر اين عشق رسيدنه يا نرسيدن 

ارد بعد يه هفته تصميم گرفتم بريم بيمارستان و -ارسالن
 بيمارستان شديم 

هول نکن داداش چيزی نيست برو جلو -ارمان  

ارسالن با قدمهای محکم به سمت جلو حرکت ميکرد با -راوی
ديدن يارش قلبش به تپش افتاد بعد از سه سال يارش را ديده 
بود گل از دستش افتاد که همين حرکت توجه مهسارا جلب 

قلبش محکم کرد مهسا از ديدن ارسالن شوک زده شده بود 
ميکوبيد انقدر صدايش بلند بود که تمامی بيمارستان صدايش 
را ميشنيدند ارسالن از شوک بيرون امد و به سمت دلبرش 

دويد و در اغوشش گرفت مهسا دستانش را دور کمرش سفت 



کرد هردوی انها بدون توجه به اطراف در اغوش هم بودند 
ش داشت ايا مهسا گريه ميکرد و ارسالن سعی در ارام کردن

 سر انجام عشق اين دو خوشبختيست؟

گريه نکن خوشگلم -ارسالن  

من...من...نبايد قضاوت ميکردم منو ببخش -مهسا  

هيش مهم االنه خانومی ما االن کنار هميم -ارسالن  

اهم اهم همه دارن نگاتون ميکنن -ارمان  

مهسا سرشو با خجالت پايين انداخت و ارسالن دستاشو محکم 
 گرفت 

يکی يکی بغلش کرد ان به سمتش هجوم بردو برادرانه ارم
بچه ها بغلش کردن... مهسا مرخصی گرفت و با بچه ها به 

 سمت خونه راه افتاد قرار شد هفته ديگه به ايران برگردن 

 مهسا 

از اينکه دوباره کنار بچه ها بودم احساس خوبی داشتم از 
 ارسالن خجالت ميکشيدم همه چی يهويی شده بود 

خانومم بريم يه دوری بزنيم؟-ارسالن  

ارمان خودش را در اغوش احسان می اندازد و با لحن 
اقايی بريم يه دوری بزنيم؟-دخترانه ای ميگويد  



ارمان جان برو ادا عمتو در بيار بريم ارسالن جان -مهسا  

واه واه دخترم دخترا قديم خجالتم خوب چيزيه -ارمان  

ا روش خودم خفت ميکنم خفه شو ارمان جان و اال ب-مهسا  

رفتم تو اتاق و يه شلوار جين و تاپ صورتی سفيد -مهسا
پوشيدم و پيراهنم روش کشيدم موهامم دم اسبی بستم و ساعت 

و دستبندمم دستم کردم و رفتم پايين بچه با ديدنم يه سوتی 
زدن منم واسشون زبون درازی کردم دست ارسالن دور 

باهم رفتيم بيرون سوار  کمرم حلقه شد احساس شيرينی بود
 ماشين شديمو حرکت کرديم سمت رستوران 

خوشحالم که کنارمی -ارسالن  

منم خوشحالم که کنارمی...ببخشيد قضاوت کردم بايد حرفاتو 
 گوش ميکردم 

االن وقت اين حرفا نيست مهم اينه کنارمی -ارسالن  

دلم واسه خونوادم تنگ شده -مهسا  

هم خانوادتو ميبينی هم اينکه چندروز ديگه تحمل کن -ارسالن
 رسما مال هم ميشيم

يعنی ميشه؟-مهسا  

اره...به خانوادم زنگ زدم تا با خانوادت صحبت -ارسالن
 کنن و قراره اخر هفته اينده مزاحمتون بشيم 



من استرس دارم -مهسا  

نگران چيزی نباش خانومم همه چی درست ميشه –ارسالن   

 دو هفته بعد 

 مهسا 

بابامو ديدم با کمک ارسالن انتقاليمو گرفتم و  باالخره مامان
االن تو بيمارستان کار ميکنم شب قراره خانواده ارسالن 

واسه خواستگاری بيان خونمون يه تونيک يشمی با شلوار 
مشکی و شال همرنگش پوشيدم و يه ارايش اليتم کردم 

 صدای در اومد 

 بعد از صحبت در مورد چيزای چرت و پرت بابای ارسالن

 شروع به حرف زدن کرد 

اين جوونا که همو ديدن من حرفی واسه گفتن -عمو جون
 ندارم فقط اگه اجازه بدين برن صحبتاشونو کنن 

پاشو دخترم برين صحبت کنين -بابا  

چشم -مهسا  

بيا بغلم خانومم-ارسالن  

نخير بشين زشته يکی ميبينه -مهسا  

بيا ديگه -ارسالن  



يم نداری بريم بيرون نوووچ حرفی داری بزن حرف-مهسا  

باالخره که تنها ميشيم جوجه...پاشو بريم-ارسالن  

خب دخترم جوابت چيه-بابا  

خب ارسالن پسر خوبيه ولی هرچی شما ميدونين -مهسا  

پس مبارکه -بابا  

اون شبم به خوبی گذاشت قرار شد هفته ديگه عقد کنيم و 
 دوماه ديگه عروسی 

اين يه ماه به خوبی گذشت منو ارسالن روز به روز عشقمون 
بيشتر ميشد تقريبا جهيزيمو خريده بودم به ارسالن گفته بودم 

مشکی سفيد ولی اون ميگفت مشکی قرمز و سر انجام 
بحثمون شد دکور مشکی سفيد خونه رو با کمک بچه ها 

چيديم يه خونه تقريبا بزرگ تو شمال تهران  يه حياط بزرگ 
از در وارد خونه ميشديم سه تا اتاق خواب داشت  داشت 

يکيش واسه منو ارسالن اون دوتاشم واسه کوچولوهامون 
خيلی دوسش داشتم باالخره خونه ايه که قراره توش با عشقم 

 زندگی کنم 

امشب عروسيمه از صبح با دخترا تو ارايشگاهيم ارايشگر 
با کلی ديوونم کرد همش ميگفت اينوری شو اونوری شو 

 بدبختی کارام تموم شد 



واو چه خوشگل شدی -نگار  

باورم نميشه خودتی ايشالله خوشبخت شی خواهری -ريحانه  

اهم خيلی خوشگل شدين امشب پسرا ديوونه ميشن شم  

ارسالن بتونه طاقت بياره خوبه -مريم  

 تو خفه شو اقا کيوانت ميتونه تحمل کنه نخورتت؟

 کيوان شوهر مريم بود که چند وقت پيش عقد کردن 

اقا داماد اومدن -ارايشگر  

نگاهی به خودم کردم واقعا خيلی خوشگل شده بودم بااسترس 
از پله های ارايشگاه پايين اومدم چشمم خورد به ارسالن با 

عشق بهش نگاه ميکردم در ماشينو واسم باز کرد و منم 
عشق نگاش ميکردم خدايا  نشستم دستام تو دستاش بود و با

اين مرد تا ابد کنارم بمونه رسيديم اتليه عکاس با هزار تا 
ژست خاکبرسری ازمون عکس گرفت که سر هرکدومش من 

از خجالت اب ميشدم بعد از کارای اتليه رفتيم سمت باغ با 
رسيدنمون صدای جيغ و داد ودست بلند شد به مهمونا سالم 

اد رفتيم کرديم و به جايگاه عروس دوم  

ديدی باالخره مال من شدی؟-ارسالن  

 اره خيلی خوشحالم



با اشاره ديجی بلند شدم رقص تک نفرمو واسه ارسالن رفتم 
و نشستم با اشاره بچه ها رفتم وسط تا با دوستامم يکم برقصم 

بعد رقص دوتاييمون شام و خورديم و رفتميم سمت خونه 
 ارزوهامون 

به تو ميسپارمدخترمو اول به خدا بعد -بابا  

قول ميدم مواظبش باشم -ارسالن  

دخترم مواظب خودت باش فردا صبح با بچه ها -مامان
 واستون غذا ميارم 

لبمو گزيدم و چشمی زير لب گفتم از همه خدافزی کرديم 
ارسالن بغلم کرد و منو به سمت خونمون برد اون شب با 

 دنيای دخترونم خدافزی کردم 

از کردم تا اومدم پاشم زير دلم صبح با صدای زنگ چشاموب
تير کشيد از ارسالن خجالت ميکشيدم ولی مجبور بودم 

 بيدارش کنم 

 ارسالن ارسالن

هوم -ارسالن  

 پاشو در ميزنن مامانم اينان



ارسالن پاشد يه نگاه به من کرد که خجالت کشيدم پاشد رفت 
درو باز کرد نميتونستم از جام تکون بخورم لباسم تنم نبود 

در باز شد و سايه نگار نمايان شد خيلی خجالت کشيدم يهو   

اممم ارسالن گفت حالت بده اومدم کمکت کنم پاشی -نگار  

 از خجالت حرفی واسه گفتن نداشتم 

 مامانم اينام فهميدن؟

نه ارسالن گفت هنوز خوابی -نگار  

با کمک نگار پاشدم يه دوش گرفتم و لباسام عوض کردم رو 
خوردم و رفتم پايين چشمم به بچه ها عسلی يه مسکن بود 

 افتاد خجالت کشيدم و سرمو انداختم پايين

بيا صبحونه بخور دخترم -مامان  

 چشم 

رفتم سرميز انگار سه ساله هيچی نخوردم مثه قحطی زده ها 
 ميخوردم 

معلومه ديشب خيلی فسفر سوزوندی -نگار  

اشغال عوضی بيشعور بی ادب چشمم خورد به ارسالن که با 
لبخند نگام ميکرد خداروشکر کردم واسه داشتن همچين 

 مردی 



 پنج سال بعد 

 ارسالن بچمون داره به دنيا مياد تورو خدا زود بيا خونه 

 همينجور جيغ ميکشيدم و منتظر ارسالن بودم 

االن ميرسيم -نفس بکش خانومم-ارسالن  

 ارسالن 

پشت در اتاق عمل منتظر بودم تا اراد بابا به دنيا بياد يهو 
 صدای گريه نوزاد بلند شد ارمان به سمتم اومد 

تبريک ميگم داداش -ارمان  

 پرستار با يه بچه بيرون اومد 

اقای محمدی؟-پرستار  

بله؟-ارسالن  

پسرتونو نميخواين ببينين؟-پرستار  

مادرش خوبه؟-ارسالن  

يده خوبه فقط خواب-پرستار  

 ارسالن 

 بچموبغلش کردم چقدر ريز بود 

چقدر شبيه مامانشه فقط مدل چشاش مثه تويه -ارمان  



هنوز کوچيکه بچم بزرگ شه مثه باباش ميشه -ارسالن  

 مهسا 

دو روزه مرخص شدم تو اين دوروز همه جا خونمون بودن 
علی و ريحان يه دختر ناز به اسم سارا داشتن مريمم فعال 

دن نداشت ارمان و مهرا يه دوقلو داشتن يه قصد بچه دار ش
اسم کيان و کيانا شادی و احسانم فعال بچه نميخوان 

 خداروشکر کردم واسه داشتن همچين خانواده ای 

به  عزيزان اين رمان اولين رمانمه اگه جايی خراب بود
ببخشيد بزرگی خودتون  

 نويسنده:مهال زمانی 

 پيجمو فالو کنين 

@m.zamani2004m_ 

 


