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  : مقدمه
 برایمان آدمها بعضی

 داغند چاي استکان یک
 راه بین اي مسافرخانه در

 .برفی شبی
  ها بعضی

 کوچکند کبریتی
 کنند روشن را هایمان تاریکی که

 کوتاه ي لحظه چند براي تنها
 لحظه چند براي تنها

 اما ها بعضی
 .افتند می بعد زنند می حلقه چشمهایمان توي
 حاال منی هاي گونه روي
 خوري می سر
 لبهایم به رسی می

 تلخند چقدر آدمها بعضی
 

  : اکیپمون
 رو دستام انگار .... کردم تایپ گوگل توي رو سایت آدرس استرس کلی با

  .شد نمی بند سماو روي آخه بود ویبره
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 بیرون میزد جاش از داشت 2000  سرعت با!!!......نگو دیگه که و قلبم
 لعنتی آه.....مانیتور صفحه به شدم خیره یکی اون وبا بستم و چشمام از یکی

  .....دیگه بازکن
 صندلی و گرفتم میز به رو دستام .نشد باز المصب این و گذشت دقیقه 2

 و رفتم طرف اون به طرف این از.....شدم وبلند دادم هل عقب  به دارو چرخ
 نگاه مانیتور صفحه به دوباره میخوردم شصتمو انگشت ناخن که طور همون
 کردم می وارد باید که و چیزایی سریع......باالخره شد باز خدا واي......کردم
 هم وتوي دستم دوتا و بستم رو چشمام ... شه باز موندم منتظر و کردم وارد
 ملت به اینقدر دیگه.....بشم آدم میدم قول بشم قبول اگه خدایا دادم گره
 نماز شاید اصال.....میدم نذر اصال.... کنم نمی مسخره رو پسرا نمیدم گیر

  رو به خدا! تو خدایا،.....بشم خون
 ابروهاي با !نه یا شدي قبول یا چی واسه استرس همه این نفس هبس دیگه
 کردنم هنگ با شد مساوي چشمام کردن وباز کردم باز رو چشمام خورده گره
  !!!بیژن زاده امام یا ...

 آخه:گفتم و کوبیدم زمین روي و پاهام.....ریخت پایین چشمام از اشک
 عاشقتم واي...... جونم خدا مهربونی تو اینقدر چرا آخه !؟ چرا....چرااااا
  قبوووووووول....... شدم قبول....واقعا

 نمی فراوونه کمرم تو قر.....بوسیدم رو مانیتور کردموصفحه بغل و خودم
 بشکن هوا رو و دادم می تاب عقب جلو به رو کمرم......کنم ولش کجا دونم
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 تا رو سیستم صداي دارم بلند بیس یه به احتیاج نمیشه اینطوري نه زدم می
  گذاشتم توپ آهنگ یه و باال بردم آخر

وقتی خوشحالمو شاد وقتی میگیره دلم وقتی که کنارمی یا که تو دوري ازم 
  همیشه عاشقتم

اشکه تو چشام مثله لبخند رو لب تو یه روز و تو یه شب تویه آرامشو تب مثله 
  همیشه عاشقتم

 همیشه عاشقتم تو ازم نپرس چرا تو رو خیلی دوست دارم اینو میدونه خدا
که برام نفس تویی عشقه بی هوس تویی اونی که به چشم من بهتر از همه 

  ست تویی
  همیشه عاشقتم همیشه عاشقتم آرزومه تو بگی که منم تو دلتم

  
تو دلم عشقه تو هست تویه دنیام عشقه تو مثله دنیاي تویه برد و تو شکست 

  دیگست
  تو تمومه لحظه هام حتی وقتی که شبام از ستاره خالیه تو رو میبینه چشام

ن بهتر از همه م نفس تویی عشقه بی هوس تویی اونی که به چشم ماچون بر
  ست تویی

همیشه عاشقتم همیشه عاشقتم آرزومه تو بگی که منم تو دلتم , وقتی 
  خوشحالمو شاد
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 دادم کمرم به تاب یه  نبود برم دورو به حواسم واصال میرقصیدم آهنگ با   
 طرف به روم روبه ایستاده کمر به دست در چوب چهار توي مامان  دیدم

  بست آخر  تا و وصداش رفت سیستم
  ؟!؟ عروسیته؟ مگه دختر:مامان
  !!عشقم؟؟ برات دارم عروسی از بهتر خبر االن. ایشاهللا میشم عروسم:نفس
  ؟!کردي؟؟ شروع باز:مامان
  شده؟؟؟ چی گفتی اگه!!!مامان:نفس
  ؟!شده؟ چی:مامان
  ؟!نفسم؟؟ شده چی بپرس ذوق  با نپرس ذوق بی اینطوري دیگ نه:نفس
  ؟!نفسم؟؟ شده چی:مامان
 قبول ماماااااااان واي....... .آوردم رتبه واست کنکور تو عشقم:نفس
 کردن امید قطع ازم ها معلم دبستان اول کالس که من میشه باورت...شدم
  !!واااااي....شدم قبول میخواستم که اي رشته
  ؟!؟؟ رشته شد هم روانشناسی دختر آخه:مامان

 چه یا واتمی اي هسته فیزیک رشته نباید که حتما!!!مامان:گفتم اعتراض با
 آبیاري رشته بچشون ملت !بشی قبول دیگر زهرمار هزارتا و پزشکی میدونم
  .میکنن افتخار بهش میشه قبول دریایی گیاهان
  ؟!دریایی؟؟ گیاهان آبیاري:گفت بهم تعجب با مامان

   دیگه بود مثال:گفتم و خنده زیر زدم
  !.نبرده آدم ه ب زدنتم مثال حتی : مامان
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  !!ام فرشته پا به من دیگه آره:نفس
  ؟!چی؟ دوستات وبقیه پانیذ:مامان

 که بگیرم و پانیذ شماره اومدم گوشیم روي پریدم. افتادم اونا یاد دفعه به
 توي رفتم . مفتیه شارژ مگه بدم هدر شارژ چرا هست وات وقتی تا گفتم
  ؟!شدین؟؟ قبول ها بچه نوشتم و گروپ

   بود آنالین ارغوان فقط  اینکه مثل
  ؟!توشدي؟؟:ارغوان
  ؟!چی؟ تو شدم من آره:نفس

  شدم قبول منم: ارغوان
   فرستادم واسش وخنده قلب استیکر صدتا
  شهنمی باورم اصال:نفس

  !که نیستیم خرف اونقدام دیگه:ارغوان
  !خرفه جونت عمه:نفس

   !اسکول کال که اون:ارغوان
  شاسکول سالم:پانیذ
  خودم اسکول سالم:نفس

  پانیذخانم سالم:ارغوان
 میشیم قبول میدونستم که من شدین قبول:پانیذ

  ات عمه و ام عمه حلق تو نفست به اعتماد : ارغوان
  !حساسم ام عمه رو من نده فحش من اي عمه به اوي:پانیذ
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  !حساس بابا:ارغوان
  !چی؟ شقایق: پانیذ
  !نیست آن:نفس

  ؟!کردین؟ می غیبت اوه اوه:شقایق
   کنم غیبتش بخواهیم دیگر که داره چی کدو آخه:نفس

  ارغوانه عمه کدو:شقایق
  شقایق گرم دمت:ارغوان
  شدیم قبول چهارتامون نمیشه باورم اصال واي:نفس
  !!! نمیشه باورت هیچ که توهم:پانیذ

  برم باید من فعال ها هچب:شقایق
  خرید برم منم بآي:نفس
 دختر خرپولی فهمیدم بابا میگردي ول پاساژا تو ساعت 24 که تو:پانیذ

  کارخونه رئیس
  !!گردي پاساژ بریم دنبالت بیام شو حاضر گمشو پاشو پانیذ مرض:نفس
  !ام آماده دیگه مین : 30 پانیذ
  ! میکشد طول دیگه مین 100 یه وبیام بشم حاضر من تا:نفس
  !بشینه تو امید به که هست کسی اون بدبخت:پانیذ
  فعال....بابا خفه:نفس

 پودر کرم عالم یه؛  توالت میز صندلی رو پریدم و گذاشتم میز روي و گوشی
 اون روي زدم رنگ پر صورتی لب ژر یه و بدبختم صورت اون رو کردم خالی
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 باز درجه 180 و دهنم بود ریمل زدن بعد مرحله  !پروتزي خدادادي لباي
  . شدم ریمل زدن مشغول تمام دقت با و کردم
 یه کردم باز رو درش رفتم اتاق ي گوشه دیواري کمد سمت وبه شدم بلند
 خوردم و دادم دست از و تعادلم سرم رو شد خالی  لباس عالم

   آخ...............زمین
 90 شلوار یه شام بازار اون بین از !شدم وبلند زدم کنار رو لباسا زور به

  .بشم گورخري چه مشکی سفید خطاي با رویی یه وبا بیرون کشیدم مشکی
  ارغوان عمه حلق تو کردنم تعریف استغفراهللا

   پوشیدم رو واونا کندم  لباسامو
 : گفتم و اپن رو پریدم رفتم آشپزخونه طرف به و اومدم بیرون اتاق از

   ؟؟ کدبانووووو
 شال کجا ؟؟ شده چی باز: گفت و آورد بیرون کابینت توي از و سرش مامان

   ؟؟!؟ کردي کاله و
  ! بیرون میرم پانی با دارم_
  ؟؟؟ خریددددد بازم_
   بگیرم برم باید ندارم چی هیچ میکنم احساس دیگه آره_
 داري طرح و رنگ تا صد یه مدل هر از گرفتی کردن خرید کرم تو دختر_

   !!!! نداري چی هیچ کن احساس بعد بپوش رو اونا اول تو .....
  !! دیگه کرد خرج باید رو پوال این خب جونم مامان نه_
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 پول اینقر بگم بابات به باید .... میاد حساب به خرجی ول دیگه تو کار این_
   !!! نکنه ول دستت تو
   !!! ماماااااااان_

   دخترم ماررررر زهررررر _
   !!! میاااد دلت .... میگی بهش اینجوري که داري بچه تا چند تو مگه_
   ندارم بیشتر دونه یه که همینه مشکل_
  ؟؟ گلم مامان_
   سوییچ اینم بیا .... برو وردار_

  . بوسیدم هاشو گونه و پایین پریدم
   فدااااات من الهییییی_
   شدم ماتیکی دختر بسته_
   عشقم فعال_

 دیگه . شدم مامان رنگ مشکی فور زد دبلیو ام بی سوار و پارکینگ تو پریدم
 دایی پسر همه واال...... کنه پا و دست واسم ماشین یه بگم سامی به وقتشه
   !! داره ماشین نمایشگاه خوشه دلم داریم دایی پسر هم ما دارن

 صداي .... رفتم زشته پانی ي خونه سمت به و اومدم بیرون پارکینگ از
  ... پایین کشیدم رو دودي هاي شیشه و باال بردم و موزیک
  بد کی خوبه کی لیتو بهزاد و سیجل و جی جی علیرضا آهنگ
  اومد زمین رو تو منو واسه بد کارایه
  اونقدر که نه کمش یه بد کارایه
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  اومد زمین رو تو منو ي واسه بد کارایه
  بود کی خوبه کی نگو دوتامونو تقصیره

  بد کی خوبه کی
  وقت دیر خونه میریم بد کی خوبه کی

  سقف بی آسمونه این زیر فرق اي خورده یه داریم
  نه اون من میگم بهت که چی هر نه ملعون ولی شیطون

  مونث ترین تخس نه توام
  نه دست از تو راحت منو نمیدي

 که نکشید طولی.... بهش زدم تک یه گوشیم با و وایسادم پانیذ خونه در دم
   . اومد بیرون خونه از غرغر با

  ... بست و در محکم و کرد ول خودشو جلو صندلی روي
   تر یواش اوووییییی_
   !!! کم یه اومدي می دیرتر_
   بووود ترافیک_
   ارغوان ي عمه جون آره_
   میشه خراب پوستت نگیر سخت اینقدر حاال_
  !؟ نمیان ارغوان و شقایق_
   نوووووچ_

 و باال بردم ... کردم مشت و راستم دست...... کردم حرکت و دنده تو زدم
   حسابی خرید یه سوي به پیش : گفتم
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  .....  کردم نگاش حالت این به !!! تویی میگن که اسکول_
 حال در خرید هاي کیسه عالمه یه با پانیذ و من ساعت 4 گذشت از بعد

 دوباره پانی هاي غرغر که بودیم پاساژ دوازدهمین از برقی پله از اومدن پایین
  .. شد شروع

 تا 500 ..... کردي خرید عالمه یه ...... شکست پام .... نشدي خسته تو_
 ..... دور ریختیم کردي پاره دادن شماره تا 12 .... پروندن بهمون تیکه

   هوووووف
 چقدر نگا رو مانتو این بیا میزنی غر چقدر واااااا : گفتم ریلکس خیلی

  .... بخریمش بریم بیا خوشگله
  !!! میخري داري امروز که هست مانتویی دهمین این نفس_

   خوشگلههههه خب _
   هووووووف_
   مرررض_

 دوتا با رو مانتو مدل همون رفتیم فروشی مانتو سمت به و کشیدم دستشو
 حساب هارو مانتو ..... خاکستري یکی و آلبالویی یکی گرفتم مختلف رنگ
   بیرون اومدیم و کردم

   !!! باشی نخریده که نمونده دیگه چیزي .... دیگه بسته _
 گشنمه من بخوریم چیزي یه بریم فعال_

 پارکینگ طرف به  کرد حساب پانی هارو بستنی پول .... خوردن از بعد
 آوردم بیرون اونجا از و ماشین و رفتیم پاساژ
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  ؟؟ چنده ساعت_
   ونیم8_

   ؟؟ بخوریم باهم و شام شقایق و اري دنبال بریم_
   بهشون بزنگم وایسا_

   گرفت تماس ارغوان با و آورد بیرون دستیش کیف تو از و گوشیش
   اري سالم الو_
  ؟؟ مگه کجایی..... شدم کر .... سالم_
  ؟؟ دنبالت بیایم ..... بیرون اومدیم نفس با_

   !! سریده حوصلم بیا گمشو پاشو ..... پ ن پ _
   اونجاییم دیگه مین 30 بزنیم زنگ شقایقم به وایسا اوکی_
 خیلی برسه دیگه ساعت 6 میشناسم من که نفسی این ام عمه جون آره_

   کرده هنر
   برات دارم باشه خانوم اري : نفس

   !!!؟ میشنووووي منو صداي تو مگه عههههه _
   گذاشته  بلندگو رو بله _
   میکشمت پانیذ_
  اومدیم شو آماده ...... عامووووو بروووو_

   دنبالشون بریم شد قرار و زد زنگ شقایق به پانیذ اري از بعد
   .... بود مسیر همون توي خونشون رفتیم شقایق دنبال اول

   خودمووووون بروبچ سالم : شقایق
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   میمون سالم : نفس
   علیک : پانیذ

   گرمتون استقبال از مرسی : شقایق
   نداشت قابل : پانیذ

   !؟ بریم میخواییم گوري کدوم !؟؟ بودین گوري کدوم : شقایق
   ارغوان دنبال بریم ... بسته فک فعال : پانیذ
 گذشت از بعد کردیم حرکت اینا ارغوان خونه سمت به و زدم دور میدون دور

 5 خانوم .....  بهش زد تک یه پانیذ و وایسادم خونشون جلو دقیقه 10
   بیاد داد افتخار باالخره تا داد طول دقیقه
   خودمون اکیپ سالم : ارغوان
   بیایین دادین افتخار باالخره : نفس

   شد دیر خیلی : ارغوان
   دادي لفتش اي دقیقه 5 یه ولی نه : پانیذ

  وایسادین اینجا ساعتی 3 یه شاید گفتم گفتی طوري هه اوووووو : ارغوان
   ؟ میریم داریم کجا .....
  قبرستان : نفس

  ات عمه قبر سر : شقایق
   !! زودتري مرگش خبر : ارغوان
   !!! که خوابه این : ارغوان
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 می پاساژ اون به پاساژ این از دارم حاال تا صبح از بدبخت کن ولش : نفس
   گردونمش

  ؟؟ کردي تاراج و تهروون کل رفتی باز تو .....  خخخخخ : ارغوان
   کردم خرید کم یه فقط نه : نفس

   بیوفتی راه نمیخواي تو .... کوشولو یه ..... کم یه فقط کن دقت : شقایق
   رفتیم چرا : نفس

  اکیپمون پاتوق ..... تهران بام طرف به افتادیم راه و کردم روشن و ماشین
   دیگه رستوران یه بودیم رفته کاشکی : شقایق
    دارم دوست خیلی رو اینجا من نه :ارغوان
   امروز کشیده راه من از خیلی نکبت نفس این  میاااااد خوابم فقط من : پانیذ
   میااام منم گفت بود ارغوان عمه ..... میمون کوفت : نفس
   خررررید نیام تو با دیگه دفعه اصال باشه یادم : پانیذ

   نمیشی آدم و میزنی و حرف همین دفعه هر : شقایق
   ؟ شقایق : پانیذ

   درد : شقایق
   !! حسه تو چقدر ارغوان نگا ها بچه : نفس

   ؟؟ هستی : شقایق
   قدش بزن اول .... نباشم میشه مگه : نفس
 بتمرگ تو : شقایق ؟؟؟ نه نمیشه شب روزتون نریزین کرم روز یه : پانیذ
   نمیاااد خوابت مگه ....
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  میزارین مگه : پانیذ
 تو کامال و بود بسته چشماشو رفتم ارغوان طرف به و بداشتم و آب بطري
   بود حس

 جیغ با شد مساوي کارم این  کردم خالی ارغوان سر روي و بطري باال از
  خخخخخخ  اري بنففففش

   داري مرض مگه انگل نکبت : ارغوان
   نریزم بهم و حست اومد حیفم : نفس

  کنم چیکار خیس لباساي این با من حاال بیشعوووور : ارغوان
   خدااا شکر : شقایق
   ؟ خداااا شکر چی : ارغوان
   کن خدا شکر میگم کنم چیکار لباسا این با میگی : شقایق
   شقی گمشووو : ارغوان

   اته عمه  شقی : شقایق 
   !!!!  کردین خفه و خودتون بسته : نفس

   ؟ دخترك آموختی که از ادب : ارغوان
   ات عمه و تووووو از : نفس

   نکنااااا یکی عجوزه اون با منو اوي : ارغوان
   !!! هستین نژاد یه از حال هر به : نفس

   ؟!!! سگه مگه : شقایق
   میکنماااا قاطی دارم دیگه اوییی : ارغوان
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   میکنی تاتی تاتی تازه تو عشقم : نفس
   شن شاخ بعضیا اومد مجازي فضاي این خوبه .... درد : ارغوان
   دیگه کنید بس : پانیذ

   کنم چیکار خیس لباساي این با االن من بگو تو : ارغوان
 که لباسی تا صد اون از یکی برو میدونم چه من ..... برقص بزن : پانیذ
  بردار ماشین تو از رو خریده امروز

   هااااا خوبیه فکر: ارغوان
 که بود نظر این ...... خرگوشه پانی الهی بگیرییی درمون بی درد : نفس
   ؟! دادي
   !!! نریزي کرم میخواستی : پانیذ

   ؟؟؟ هاااااا بچه میگم : شقایق
   !!!! ؟ هاااااا بگوووو : نفس

   ؟ اصفهان بریم باید کی : شقایق
   ؟! کنیم حرکت فردا همین میخواین : نفس

   ؟ نیست زود فردا : ارغوان
   ؟ میشه شروع کی از کالسها : شقایق

   ام 27 : پانیذ
   ؟ بریم فردا میگم من : نفس

   !؟ بیاري داري ور تو ننه ماشین میخواي : شقایق
   میام میدارم ور ماشین یه سامی پیش میرم شب آخر  نه : نفس
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   !!! میام میدارم ور میگه که خودشه مغازه انگار  : پانیذ
   هااااا پسرداییمه مغازه : نفس
 پسر و من خوبی سامیار با اینقدر تو داره تعجب جاي برام من !! باشه : پانیذ
   میزنیم تیر با همو سایه که داییم
 حسووووود : نفس

   ؟؟ ماشین سوییچ نفس : ارغوان
 رو صورتیه مانتو اون میدونی هرکی جون جووونم ارغوان میگم : نفس

 سایز فروشنده تا مردم ..... برنداااار
  کرد پیدا و 1

 باس دختر ..... نباشه قلیون نی شبیه میخواستی چه من به : ارغوان
   باشه چهارشونه

   باشه شونه چهار باید که پسره اون : شقایق
   !! نمیکنه فرقی پسر و دختر دیگه زمونه و دور این تو : ارغوان
   !!! نیست گشنتون شماها : پانیذ

 اون من بده ....  سرماااا از زدم یخ من .....  بخوري مار زهر : ارغوان
   سوییچو

   لباس اون بشه کوفتت ..... بیااااا: نفس
 : گفتم و شقایق پاي توي زدم لگد یه !!! نریزي کرم میخواستی : ارغوان
   انگله این تقصیر
   میمون خودتی انگل اوییییس : شقایق
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  !! بدبخت خسیس : پانیذ
   عمته : نفس
  ارغوانه عمه : پانیذ
   شد ظاهر جلومون جدید ظاهر و شکل یه با ارغوان که نکشید طولی
   نشد اندازم کردم هرکاري صورتیه : ارغوان
 عزیزم خب : ارغوان !!! بشه  تو اندازه دیگه میره زور به من تن تو : نفس

 استفاده بتونن هم دیگران تا بخررررر تر گشاد کم یه بخري لباس میخواي
 اصال که هم بعضیاشو ..... !! نمیپوشی بیشتر بار یه اینارو که تو .... کنن

   میخررررم لباس شما سایز حاال از باشه : نفس !!!! نمیپوشی
   گشنگی از مردم من : پانیذ

   مردنم حال در منم میگه راست: شقایق
   من بشم راحت میمون مشت یه دست از بمیرین اي : نفس

   عمته : نفس ؟؟ میمون  : ارغوان
  ؟؟ سفرخونه بریم میشه : پانیذ
   ؟؟ التی مگه : نفس
   !!! سفرخونه میرن التا فقط مگه : پانیذ
  نمیدونم : نفس
 ..... کبابی اصغر ببرین منو ..... ستاره 5 رستوران سر از گذشتم بابا : پانیذ

 من واسه آبمیوه و کیک یه مارکت سوپر یه از اصن .... اي سمبوسه جعفر یا
   بخرین
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   سیبیل اصغر بیش میبریمت االن بابا خوبه : شقایق
   ماشین پشت بشینم من : شقایق
   !!!!  کنه ام خفه روش بیوفته خط یه میخواي ننمه ماشین : نفس

   هااااا باشه عصبانی اینقدر مامانت نمیکنم فک : شقایق
   !!!! هست نه : نفس
   !!! قناري جیگیلی جیگیلی : پانیذ

   کنه سرایت مخت به اینقدر گشنگی نمیکردم فک : ارغوان
 رفتی وقتی از ....... !!! من بخت به زدي لگد یه و رفتی تو چرا : پانیذ
 اینقدر که تو ...... میباره بارون .... داره ... گشنمه من ..... سرابه خونه

  .... بگیرمممم آشپز .... من به نگفتی چرا ..... بود بد آشپزیت
 خودشم کشیدش ماشین طرف به و گداشت پانیذ دهن روي دستشو ارغوان

   .... بود گرفته خندش میگفت که پرتایی و چرت از
 تو بریزیم چیزي یه بریم باال بپرین بروبچ ...... رفتی دست از که بیا : ارغوان
  !!! شد روانی که این شکم

 و شیک که لباسه مگه وا ..... رفتیم مجلسی و شیک رستوران یه سمت به
 شلوار و کت دست یه برم باشه یادم مجلسی لباس گفتم.... باشه مجلسی
 این تا رفتیم قبرستونی یه خالصه ... دیگه بگذریم حاال .... بگیرماااا مجلسی
 کنی پر و المصب شکماي

 
 !! میکنیم حرکت صبح 6 فردا : نفس
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 من صبح 6 : شقایق !!! خبرههه چه صبح 6 میبري عروس مگه : ارغوان 
 خواااابم
   بریم 1 ساعت : ارغوان
   بریم دیگه هفته نمیشه اصن : پانیذ

   میشه پر ها خوابگاه : شقایق
   بگیریم خونه : پانیذ

 میاااد سرشون هایی بال چه میگیرن خونه که اونایی نشنیدي مگه : شقایق
!!  

  شوهر مادر از کلمه دو : پانیذ 
   نمیاد خوشم خوابگاه از من ..... بزنی حرف اومدي باز تو : نفس

   ! سال سه دو یه این واسه بگیرم خونه : ارغوان
   کنیم کرایه : نفس

   کنیم اجاره : ارغوان
   !!! بدیم سفارش میشه : پانیذ
   ؟؟؟ آقاااااا  نفس

   ؟ دارین میل چی آمدید خوش : گارسون
   ؟؟ چیه پیشنهادیتون غذاي : گفتم عشوه با و زدم زل آبی چشم پسر به

   ایتالیایی سس با ساستیکو : گارسون
   میخورم برنج با کوبیده ...... من پس : نفس
   مخلوط پیتزا من : گفت بود گرفته شو خنده جلوي زور به که پانیذ
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   کباب چلو : ارغوان
  برگر چیز : شقایق

  ؟ ندارین میل اي دیگه چیز : گفت بود شده سرخ عصبانیت از که گارسون
  ! چراااا : نفس

   ؟ بفرمایید : گارسون
   گشنمه که بیار زود .... نره یادت ساالد و نوشابه : نفس
 خونه نوکر با مگه : گفت و خنده زیر زد پقی شقایق گارسون رفتم از بعد

 بابامم خونه در نوکر باشه داشته دوست اگه : نفس !؟! میزنی حرف بابات
   میشه

   سوخت واسش دلم !! بدبخت : شقایق
   بود 5 شبیه دماغش وگرنه ..... بود خوشگل چشماش فقط : نفس
 عمل برن ندارن پول تو مثل که همه .... !!! داري مردم دماغ چیکار : پانیذ
   !! کنن
   !!! هست عملی خدادادي من دماغ گفتم دفعه صد : نفس

   حسوووود : نفس !!! عملی خداداي بابا : ارغوان
 سکوت کم یه ننمه اوه اوه : شقایق ......  شد بلند شقایق گوشی صداي
 تازه دیره کجاش ...... میام زود نه ..... باشه .... مرسی ...... سالم الو ......
 صبح فردا ..... اره ..... دیگه نده گیر ..... مامان ...... نیمه و 10 ساعت
   خدافظ .... باشه .... میام که گفتم .... اوکی .....

   این منو کشت هوووووف
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  !!! نزده زنگم یه حاال تا صب که من ننه : پانیذ
 حساسه روم خیلی ..... میده گیر خیلی من مامان !!! خوشبحالت : شقایق 

 اشکال : نفس !!! افتاد شادي ااسه که اتفاقایی اون از بعد خصوص به ....
   !! هساسن مامانا همه دیگه مادر عزیزم نداره
   مردم من ها ننه بودن حساس بیخیال : پانیذ
  باباااااااا ااااایییییی : گفتیم باهم یهویی خیلی شقایق و ارغوان و من
 پانیذ یهو که بود خودش کار مشغول هرکسی و بودیم ها غذا خوردن حال در
 ؟؟ بپوشم چی من فقط عزیزم میگم تبریک : گفت و کرد ارغوان به رو

   ؟ منی با : ارغوان
  !؟ عاقل آدم  نشسته کی  تو جز به من روي به رو االن : پانیذ

 منظورت حاال ..... خانومه اون : گفت و کرد سرش پشت به نگاهی ارغوان
   ؟؟ حرف اون از بود چی

 : گفت و کرد اشاره بودن نشسته پسر تا چند که کناري میز به ابرو با پانیذ
   !! نخته تو بدجور آبیه پیرهن

 بهش  چشمی 6 آقا بهههلهههه دید و کرد نگاه وري اون میز سمت به پانیذ
   میزنه ژگوند لبخند هی و زده زل

    ببینم کن عوض من با جاتو بیا پاشو : گفت و کرد شقایق به رو ارغوان
   شه آب دلش ..... باشه نخت تو بزار داري چیکارش : نفس

 که و سعید و شاپ کافی ماجراي هنوز ..... ندارم دردسر حوصله : ارغوان
   !!! نرفته یادت
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   هاااااا غیرتیه خیلی داداشت ...... کرددد فراموش و اون میشه مگه : نفس
  !!! گذشته خیلی از : ارغوان
 ..... کنین آبیه پیرهن اون خوشتیپی و اري داداش بودن غیرتی ول : نفس

   !! سامی پیش برم میخوام برسونمتون پاشین
   میایم ماهم خب : شقایق
   !!! بزنی بخواي تو که نداره مخ ما دایی پسر این : گفتم و درآوردم اداشو

  میفهمیاااااا نگم هیچی میاد خوشم : شقایق
   نشناسم رو تو من سال 4 از بعد خوبه دیگه : نفس
   ؟؟ نمیخواي غداتو بقیه نفس : پانیذ
  ؟؟؟؟ !!! نشدي سیر تو ینی : نفس
   متاسفانه نه : پانیذ
   سامی پیش برم میخوام پاشین .... پاشو : نفس
   !! گشنمه من چند کیلو سامی : پانیذ
   بریم زودتر بخور اینم بیا بخوري حناق: نفس
 . بود فکر توي بدجور .... زدم زل ارغوان به و پانیذ رو روبه گذاشتم غذامو

   کردم صداش
  ؟؟ اري..... ؟؟ ارغوان : نفس

   ؟؟ هان : ارغوان 
   ؟؟؟ دختر کجایی : نفس

   خونه برم باید زودتر من کنین جمع پاشین ..... عمم قبر سر: ارغوان
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 بعد یکی یکی ها بچه ..... اومدم بیرون رستوران از و شدم بلند همه از زودتر

  . اومدن بیرون من از
 حرکت سامی نمایشگاه سمت به  رسوندم هاشون خونه به و تکشون تک

   . کردم
 و شدم پیاده .... کردم قفل ریموت با و در و کردم پارك نمایشگاه روي روبه
   تو رفتم

 ماشین از تر خوشتیپ آقاي یه با و بود وایساده  جیگر ماشین یه کنار سامیار
  میزد حرف

   کنم صبر خواست ازم و داد تکون دستشو من دیدن با
 پست اینم ....  انداختم سلفی یه و وایسادم خوجل آبی ماشین یه کنار منم

   اینستاااا امشب
   . اومد طرفم به سامیار که کردم می چک و تلگرامم اماي پی داشتم
 جاااان عمه دختر کردي گم راه ... طرفااااا این از به به : سامیار
   !! کردم گم و خونمون راه سراغم اومده دوباره آلزایمره این واال آره : نفس

   ؟؟ داري چیکار حاال .... تو دست از : سامیار
  اصال تو : نفس

 نمیدونم من ..... !!! کنیااااا صحبت چطور متشخص خانوم یه با نیستی بلد
  !!!؟ آوردي کجا از دختر دوست همه این گندت اخالق این با تو

  !!! وجبی نیم آخه چه تو به : سامیار
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   !!! میخوام ماشین ..... ارغوانه عمه وجبی نیم : نفس 
   !! فروشیم نمی ماشین ها بچه به ما : سامیار
   ساااااامیاااار عه : نفس

   جان نفس کوفت: سامیار
   !!! میاااد دلت : نفس

   !!؟! میخواي چی حاال : سامیار
  !! سفید اونم .... 3 مزدا نه .... مگان : نفس

 از کتبی رضایت تا شما خانوم .... هست هم سلیقه خوش چه : سامیار
   بفروشم ماشین بهتون نمیتونم من نیارین والدین
   !!!! دیگه نمیفروشی : نفس

  نووچ : سامیار
   نوید پیش میرم منم باشه : نفس
 و قدیمی دوست نوید .... روش نشستم و نمایشگاه میز روي پریدم تقریبا

 .... بود من باباي کارمنداي از یکی هم پدرش بود سامیار شریک و خانوادگی
 : گفتم و زدم زل نوید به شرك ي گربه چشماي حالت به شبیه چشمایی با

   !!؟ نوووووید
   ؟ بله : نوید
   !!! نمیده ماشین من به سامیار : نفس
   !؟ حاال میخواي چی: نوید
   3 مزدا : نفس
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   ؟ رنگی چه : نوید
   سفید: نفس
   !! ببر بیا صبح خب خیلی : نوید
  !! میخوام االن : نفس

 ..... چته برا ماشین شب 12 ساعت دختر .....  ؟؟؟!! االن همین : نوید 
   ؟ میخواي چی خونه از بیرون شب 12 تو اصن

 اش اینده زن بیچاره ..... هستاااااا ها غیرتی اون از هم نوید بود معلوم اوه اوه
   !!! میکنه اش پاره تیکه ....
   ... بودیم بیرون ها بچه با: نفس
   خونه برو باش زود : نوید
   !!! اصفهان میرم دارم صبح .... میخام ماشین نوید : نفس
   ؟؟!!! خبره چه اصفهان : نوید
   شدم قبول دانشگاه : نفس
 نوید راستی ..... حساااب به بزن: نفس ؟؟؟ پس کووو شیرینیش : نوید

 از یکی .... شده دعواش مشتریا از یکی با امروز هیچی : نوید ؟؟ چشه سامی
  !!! نشده پاس هاشم چک
 مزدا این گند اخالق بیخیال ..... نمیگیره گرم همیشه مثل میگم من : نفس
   باشیمااا داشته سفید نکنم فک ..... برم بده منو

   !!! بنداز نگا یه حاال : نفس
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 منتظر جا همون منم رفت پایین طبقه سمت به و شد بلند پیز پشت از
 بود انداخته هم روي پاشو و بود بسته چشماشو زدم زل ساپیار به و موندم

   پخخخخخ : گفتم و رفتم نزدیکش
   ؟!! نشدي آدم هنو و شدي دانشجو تو ..... مار زهر : سامیار
   !! نیستم بشو آدم من : نفس

   ؟؟ میري کی فردا ..... !! میدونستیم ما هم نمیگفتی : سامیار
   !! میکنم حرکت ظهر : نفس

   ؟؟ برمیگردي کی : سامیار
   نمیدونم : نفس

 و سی و من .... کنم الیک اینستا تو و عکساش باید فردا از خدا اي : سامیار
   دوهویی ستون چهل و من .... یهویی پل سه

 نیمه عکس که توام از بهتر .... کوووفت : گفتم و بازوش به کوبیدم یکی
   !!! میندازي گناه به و مردم دختراي و اینستا میزاره پک سیکس و لخت

   !!! .... خانوم حاج ببخشید اوه اوه : سامیار
  !! بیرون بردمش واست .... سوییچ بیا : نوید
  .... بابام حساب به بزن پولشو ....  بوس بوس ..... عاشقتونم وااااي : نفس
  . داد تکون راست و چپ به سرشو سامیار و خندیدن هردو
 عشق با میخوام .... !! خونمون در دم بیار و مامان ماشین سامی : نفس

   !!! خونه برم جدیدم
  روانشناااس خانومه چشم : سامی
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 کیفم توي از دي سی  یه افتادم راه و کردم جاخوش  جدیدم عشق پشت
   کردم پلی و آوردم بیرون
  بیگی سامی و تهی حسین میرقصی من با آهنگ شعر و ترانه

  نذاشتم کم واست منم زندگیم تو اومدي
  نداشتم بر روت از چشم شدمیو گم ي نیمه

  ابر بغضت آسمونه چشمات
  قطره یه باشه حتی بارونه اشکات

  شیطون چشایه با فرشته صورت یه
  جون اي میگم منم میخوادو منو نگاش با

  شیطون , جون اي جون اي جون اي
  میرقصی وقتی میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  میرقصی جوري یه میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  العادست فوق سخته باورش

  دست با رو ما میدن نشون لحظه هر دارن
  تکمیلیم چقد ما سخته باورش
  تقدیریم یک تو وقته خیلی

  بده قرو بغلم تو , بده دلو بده دلو
  بده جلو عقب کمرو اون سازم به برقص
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  گیره پیشش قلبم , میره داره میره داره
  کیه پیشش که نیست مهم پس منه ماله بره هرجا

  شیطون , جون اي جون اي
  میرقصی وقتی میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  میرقصی جوري یه میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  بیگی سامی و تهی حسین میرقصی من با آهنگ تکست

  ها نشستی نبینم میرقصی من با
  نقصی بی واقعا میرقصی من با

  ریلکسی تو که جالبه و استرسه پر دنیا
  میاد خوشم ازت من میرقصی من با

  ریلکسی تو که جالبه استرسه پر دنیا
  میرقصی وقتی میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  میرقصی جوري یه میرقصی من با

  نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
  میرقصی وقتی میرقصی من با

 نشستی دلم به میاد خوشم ازت من
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 پارك پارکینگ توي و ماشین ..... خونه رسیدم تا کردم پلی و اهنگ اینقدر
 . رفتم ساختمون طرف به و کردم

   : شد بلند مامان صداي و شد روشن چراغ یهو که بودم رفتن باال مشغول
   ؟؟ داشتین تشریف کجا االن تا : مامان
   سامی نمایشگاه .... شام .... خرید : نفس
 : گفتم و انداختم مچم روي ساعت به نگاهی ؟؟ گردي نگا و ساعت : مامان

   نیم و 1
   ؟؟ نمیدي جواب گوشیتو میزنم زنگ هرچی چرا : مامان
   !!! نشنیدم صداشو : نفس
  حتماااا بخر خودت واسه سمعک یه : مامان
   چش : نفس
   بخواب برو : مامان
   عشقم بخیر شب: نفس
 تخت روي و پوشیدم و اومد دستم دم هرچی کندم لباسامو و اتاقم تو بریدم

  رفتم نرسیده بالشت به سرم هنو .... شدم ولو
 کله من .... انداختم ساعت به نگاهی .... شدم بیدار خواب از یهویی صبح
 !!؟ سحره کله 10 ساعت خانوم نفس آخه ..... پاشدم میخوام چی سحر
   هاااا نداره لنگه که اسکلم پا یه .....
 سر ها نرده رو از .... زدم صورتم و دست به آبی یه و سرویس تو پریدم

   پایین طبقه اومدم و خوردم
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   ؟؟ پایین نیا ها پله از اینطوري نگفتم تو به بار صد دختر : مامان
  ؟! عشقم بخیرررر صبحت : نفس
 میرم دارم امروز که منی با میاااد دلت : نفس !!! دیگه ظهره : مامان

   ؟؟؟ بزنی حرف اینجوري
   ؟؟ سالمتی به کجا : مامان
   !! دیگه اصفهان : نفس
 آماده گفتم هم ها بچه به آره : نفس ؟!!! بري میخواي امروز مگه : مامان
   کنیم حرکت امروز باشن
   اوهوم : نفس !؟ بري میخواي واقعا : مامان
 و رفتم طرفش به  بود گرفته گلوشو بغض و شد جمع چشماش توي اشک
   کردم بغلش
 .... برمیگردم ..... بمیرم که نمیرم ..... مامانی برم قربونت الهی : نفس

   ؟ باشه .... میزنم زنگ واست هروزم
 بپوشیاااا گرم لباس سرده هوا اگه .... باشیاااا خودت مواظب .... باشه : مامان
  !! باشه خودت به حواست .....

 پر لباس از پر چمدون دوتا رفتم اتاقم طرف به و  خوردم ولع با صبحونمو
   .... پرت و خرت از پر کردم هم پشتیمو کوله و کردم

   !!! بشه تنگ اتاقم برا دلم چقدر آخیییییی
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 یه .... دیگه چمدون یه تو ریختم هم و بود الزم که چیزایی و کتاب تمام
 ..... مبارك پاي کردم هم اي نقره شلوار یه و پوشیدم جلبکی سبز مانتو

    ارغوان عمه حلق تو کردنم سط خدایی
 المصب لباي اوم رو مالیدم صورتی لب رژ یه و برداشتم هم اي نقره شال یه

   عشقم عقب صندوق گذاشتم رو چمدونا و پایین طبقه پریدم
   ؟؟ مامان ؟؟ مامان : نفس
   ؟؟ جانم : مامان
  ؟؟ زده حرف صادق عمو با بابا : نفس
   !! کنه پیدا واستون خونه تا چند شد قرار آره : نفس
  ؟؟!! باري کاري ..... دیگه میرم دارم .... اوکی : نفس
  ؟؟؟!!! نیست زود نفس : مامان
   دیگه خدافظ .... عشقم نه : نفس
  بزنی زنگ نره یادت : مامان
 برم میخوام ها بچه دنبال برم اینکه از قبل مامان فقط ...... چشم : نفس

   کنم خدافظی بابا از کارخونه
 بهتر برم..... نه : نفس !!! کن خدافظی تلفنی ..... راه همه این : مامان
  !!! تلفنی : مامان ؟!! نیس
   اوکی : نفس
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 تو ریخت پول عالمم یه  بودي خااب  کرد بوست کلی صبح بابات : مامان
 دختر چقدر من میدونی که تو : نفس !!! نمیکنیااااا خرجی ول  کارتت
   میکنم انداز پس و پوالم همه خوبیم
 تو پول ...... ندیدیم عمرم تو من تو از تر ولخرج ...... من جون اره : مامان
   نمیشه بند تو دست
  ... کردم بغلش دوباره و بوسیدم و مامان هاي گونه
   مامان عاشقتم : نفس
 کردم خوش جا ماشیم پشت !!!! نکن لوس خودتو زیاد دیگه بسته : مامان

   تو امید به خدایا ..... بیرون زدم پارکینگ از و
  

 خونشون ..... رفتم ارغوان دنبال همه از اول ...... داشتم ذوق و شوق خیلی
   تقریبا بود ما خونه مسیر توي
  گوشیش به زنگیدم و کردم پارك خونشون در دم
   داد جواب باالخره ساعت 3 از بعد آلودش خواب صداي با

   الو : ارغوان
   خونتونم در بیرون بیا پاشو .... مرض : نفس

   ؟؟ میکنی شوخی : ارغوان
   !!! پایین بیا گمشو پاشو هر هرهر : نفس

   میاد خوابم من : ارغوان
   !!! بزار مرگتو ي کپه ماشین تو بیا : نفس
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   میام .... بشم لود من وایسا : ارغوان
   ؟؟ کردي جمع که بندیلتو بارو : نفس

   کردم جمع همشو دیشب اره : ارغوان
   منتظرم اوکی : نفس

   پایین اومد باالخره تا داد طول مینی 30 یه حدوادا
   !! اومدي زود خیلی : گفت و کرد جاخوش جلو صندلی روي

 چیزي یه راه تو : نفس !!! گشنمه .... نخورم حاال خوب خیلی : ارغوان
   میخوریم

  ؟؟؟ پاچه کله : ارغوان
   ع ع ع وع : نفس
 لفتش جالبی طرز به هم اونو ... .... رفتم پانیذ و شقایق دنبال اري از بعد

  افتادیم راه باالخره و دادن
 و خرت عالم یه .... و پفک و چیپس و آب بطري .... مارکت سوپر اولین از

   جاده دل به افتادیم و خریدم پرت
   بود سامیار ..... شد بلند موبایلم صداي که بودیم شده خارج شهر از تقریبا

 ... کردم نگاه پشت به آیینه تو از ...... کشیدم و رنگ سبز پیکان و بغل زدم
   بودن خواب همشون

   الوووووو : نفس
   پلوووو تو کلت : سامیار
   !! بیاري در بازي مسخر زدي زنگ .... مار زهر : نفس
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 ؟ کجایی : سامیار
 ! ایم جاده کجاي میدونم چه من آباد مظفر : نفس

 ..... نگیر زیاد عکسم ....سرده اصفهان ..... باشیااااا خودت مواظب : سامیار 
   !!! داري عکس سادیسم میدونم

   ! برم میخوام .... کنم قطع نداري کاري ..... سامیار کوفت : نفس
   !! بده خبر رسیدي ... باشه : سامیار
   آخه چه تو به : سامیار
   ببینم برو : سامیار
   گمشوووو سامی : نفس

   درد : سامیار
 سکوت توي و افتادم راه دوباره گذاشتم داشبورد روي و کردم قطع و گوشی
  شدم رانندگی مشغول بخشی آرام و خاص

 ما آهنگ  باال بردم و سیستم صداي و بغل زدم  رانندگی ساعت 4 از بعد
  پهالن حامد از نخواستیم
 لج میبریو باال پیشونیو خط میکنی کج من به ابرو و میگیري کج منظورمو

  میکنی
 تقصیر میگی میشه چی هر جا هر دادنه جوابمو فرضیه تو وضعیه چه این
  منه با حق توئه

 ماله رفتنات تنها بهونه هر به تو خودت ماله ادات و ناز سیاهت ابروي چشمو
  خودت
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 خواهات خاطر ي همه نخواستیم ما نمیاي راه میاي که تا نمیاي کوتاه که تو
  خودت ماله

 ماله رفتنات تنها بهونه هر به تو خودت ماله ادات و ناز سیاهت ابروي چشمو
  خودت

 خواهات خاطر ي همه نخواستیم ما نمیاي راه میاي که تا نمیاي کوتاه که تو
  خودت ماله

  پهالن حامد نخواستیم ما آهنگ تکست
 لج میبریو باال پیشونیو خط میکنی کج من به ابرو و میگیري کج منظورمو

  میکنی
 تقصیر میگی میشه چی هر جا هر دادنه جوابمو فرضیه تو وضعیه چه این
  منه با حق توئه

 ماله رفتنات تنها بهونه هر به تو خودت ماله ادات و ناز سیاهت ابروي چشمو
  خودت

 خواهات خاطر ي همه نخواستیم ما نمیاي راه میاي که تا نمیاي کوتاه که تو
  خودت ماله

 ماله رفتنات تنها بهونه هر به تو خودت ماله ادات و ناز سیاهت ابروي چشمو
  خودت

 خواهات خاطر ي همه نخواستیم ما نمیاي راه میاي که تا نمیاي کوتاه که تو
  خودت ماله

   !! خوابیم نمیبینی ..... کوري مگه ..... هوووووي : ارغوان
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  !!! جونشه تو کرم : شقایق
   بود خواب طور همین پانیذ
 تون یکی گمشید ..... !! نمیشه پا خواب از این بیا هم زلزله و سیل : نفس

 !!! نیست رانندگی حس : ارغوان !! شدم خسته فرمون پشت بشینید
   !! میشینم خودم پایین بپر : شقایق
   دیوااااار نکوبی و عشقم : نفس

  هست تو از بهتر رانندگیم مرض : شقایق
 شدم ولو پانیذ رو عقب صندلی رو منم و کرد خوش جا فرمون پشت شقایق

   اصفهان به رسیدن تا بود نمونده بیشتر دیگه ساعت یک ....
    میبوسه و شقایق دست رانندگی ساعتم یک این تو

 تا ..... میگداشت شقایق این مگه ولی بخوام کردم سعی و بستم و چشمام
   میزد حرف میشد گرم چشمام

 ور چقدر ...... !!! هناق ..... درد ..... کوفت ...... ماااار زهر اي : نفس
   !! میزنی
   ؟؟ عصبانی اینقدر چرا حاال ...... وااااا : شقایق
   میزنی فک هی .... بخوابم میخوتم هی : نفس

 !!! خوبه میگیرم مونی الل من اصن ..... خدااااا به حرف حیف : شقایق
   !!! بشی الل میشم ممنون : نفس

 داد و جیغ شقایق دوباره که بود نشده مین 30 هنوز بستم دوباره چشمامو
   کرد
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  ؟؟؟ چی هان میگی چی : نفس
 تو و رسیدیم : نفس ؟؟؟ بریم باید کجا االن اصفهان رسیدیم : شقایق

   کنم راحت خواب یه من نگداشتی
 نفس !!! ببینم بده نقشه فعال ..... بخواب خواست دلت هرچی بعدا : شقایق

  !!! صادق عمو بزنم زنگ باید :
 و کشیدم بیرون شلوارم جیب تو از گوشیمو !!! دیگه بزنگ زودباش : شقایق

  !! گشتم صادق عمو شماره دنبال لیستم اد تو
 .... ممنون مرسی ..... هستید خوب .... جون عمو سالم .... الوو : نفس
 سالم .... دارید لطف ممنون خیلی .... بله ..... مجتبی حاجی دختر  نفسم
 بله !! هستیم اصفهان االن ما جون عمو اره .... ممنونم ... خدمتتون دارن
 بزنم دور دورمیدون ..... چپ سمت .... خب .... دوم فرعی از .... خب ....
  .. خدمتتون میرسیم ... مرسی ... چشم باشه .... خب اهان ....

   ؟ شد چی : شقایق
 پایین فرمون پشت از شقایق !!! عشقم پشت بشینم خووم پایین بیا : نفس
   ..... کردم خوش جا سرجاش بندش پشت من و اومد

 دوباره بعدش و  کردم پیدا بدبختی هزار با بود گفته عمو که و ادرسی همون
   بهش زدم زنگ
 !!!! گفتین که هستم ساختمونی همون جلو االن من جون عمو : نفس
 خیلی ... چشم ... اوکی .... اوهوم .... محبتی ..... کلیدو ..... خب.....
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 زینت سالم قربانتون .... مرسی ..... دیگه هست وسایل با فقط .... ممنوع
  . برسونید جونم

  کردم قطع و گوشی
   !!! رسیدیم پایین بریزین عزیز بروبچ : نفس
   رسیدیم کجا : پانیذ

  .. انجلس لس : شقایق
 نیومده اصفهان بود وقت چقدر واي .... جدید منزل به رسیدیم : ارغوان

   بودم
    خوجله چقدر جا این : شقایق
  !!! بگوووو بعد ببین و توش : نفس

 باال طبقه رفتیم اسانسور با و آورد بیرون ماشین از خودشو وسایالي هرکی
   زدم و رویی روبه واحد زنگ ....

 محبتی آقاي رویی روبه واحد از و کلید گفت عمو ..... نداد جواب کسی
    .... نکرد باز کسی هووووف ..... بگیرم
 بودي وایساده واحد در پشت ها بچه با جور همون
 روي که پانیذ ..... بودیم وایساده واحد در پشت ها بچه با جور همون

  : گفت شقایق رو بود داده لم و بود نشسته چمدونش
  ؟ بمونیم در پشت باید کی تا : پانیذ
  !!! مرگش خبر بیاد محبتی این وقتی تا : نفس

  خستگی از مردم من هووووف : شقایق
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  گشنگی از مردم من: ارغوان
 جیگراتون اون سر دندون ..... ندارم قبر سنگ شصتن حوصله من : نفس

  انداختم دستم روي مچی ساعت به نگاهی !!! بگیرید
 کناري این یا رویی روبه ؟؟؟ واحدي همین میدونی کجا از حاال : شقایق
  ؟؟؟ نباشه
  113 واحد گفت عمو : نفس

  !!! هست 113 اینم درسته : ارغوان
 پسر یه و شد باز رویی روبه واحد در  بدم تکیه واحد در به اومدم که همین

 بودیم زده زل اسکوال مثل چهارتامون  بیرون اومد سال و سن کم و خوشتیپ
  بدبخت این به

 وضعیت اون تو ما دیدن از ..... بود کرده گم خودشو پاي و دست بیچاره
 .... بود کرده تعجب حسابی
 رو بود افتاده و بود نشسته چمدونا روي پانیذ بود داده لم پانیذ روي ارغوان
  بودم وایساده که منم شقایق

 ؟؟ واحدین این جدید ساکناي شما : گفت و گرفت اشو خنده جلوي زور به
  ؟ چی که بله : داد جوابشو و گرفت پیشی همه از پانیذ 

  اومدین خوش .... طوري همین هیچی : پسره
  میکنین زیادي لطف : پانید
  !!! تعطیالااا مصاب اعصاب: پسره
  ؟؟ چی که اره : پانیذ
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  !!!! شماااا باشید راحت هیچی : پسره
 کرده قاطی مخش سیماي هست گرسنه این میخوام معذرت من : شقایق

!!!  
 !!!!! شقایققققق : پانیذ

 خبر تون کناري واحد این از شما ببخشید ...... !!! شقایق و درد : شقایق
  !!! محبتی آقاي .... ندارید
 حواسم اصال شرمنده ..... میخواین کلید شما آهان ....... ؟؟؟ دایی : پسره
 از آخه ....... شماااا به بدم من بود داده و کلید جون دایی ...... !!! نبود
 !!!! رفت یادم من گرفت دعوا و جنگ فاز دوستتون بس

 شد کار این مانع دهنشو روي گذاشت دست شقایق که بزنه حرفی اومد پانیذ
 واسه خصوص به نداشت مصاب اعصاب پانیذ پسره این قول به کال ......
  پسرااااا
 خوشبختم آشناییتون از ..... هستم کاوه منم ..... شما خدمت این : پسره
.... 

  خوشوقتیم دیدنتون از هم ما ..... ممنون : گفتم و گرفتم ازش و کلید
 بعدشم کرده عالف مارو ساعته سه که کردم نثار بهش دلم توي فحش تا صد
 تو خوردیم هل چهارتایی و گردم باز و واحد در

  !!!! اینجارو دختر اوووووف : ارغوان
  عشقه : شقایق

  مزخرفه : پانیذ
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  حااااال زد : گفتم یهویی خیلی باهم ارغوان و شقایق و من
  خودمون واسه بودیم اسکول پا یه ....... خنده زیر زدیم قهقه بعدشم

 حمام کامل سرویس ...... کوچولو اوپن آشپزخونه یه با خوابه 2 آپارتمان یه
  ....... جور و جمع و نقلی ي خونه یه ...... دستشویی و

 !!! نداره بیشتر اتاق تا 2 : شقایق
  !! اتاق یه تو دونفر ..... هم کنار  بخوابیم دوتا دوتا باید : نفس

 !!!! راستی سمت اتاق اون تو اري و من : شقایق
 !!! وري این اتاق نفسم و من : پانیذ 
 ولو اتاق کف رو وسایال و رفتیم بودیم گفته که اتاقهایی سمت هرکدوم 

 ... کردیم
 !!! داره تخت دوتا ...... بابا نه : پانیذ

  نفریم چهار بود گفته عمو به بابا : نفس 
  گرم عموت این دم : پانیذ
  !!! بابامه قدیمی دوست ..... نیست که عموم : نفس
 !! هرچی حاال : پانیذ
  !!! گردي اصفهان برم دارم دوست : نفس
  .... بعد راه از برسی بزار : پانیذ

  برداشتم وستیالم بین از اي سورمه دمپاي جین شلوار یه با صورتی مانتو یه
  کردم عوض لباسامو و
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 جا یخچال توي و بودیم خریده راه توي که و پرتایی و خرت داشتن ها بچه
  کرد المصب شکم این واسه فکري یه باید دیگه ..... !!! میدادن

  شدم مشغول اتاق قدي ي آینده جلو و برداشتم و ارایشام لوازم
 پور کرم بندش پشت و  لبام به زدم ساعته 24 و پررنگ صورتی رژلب یه

 دستی کیف .... بود کاریاااااا اصل جز که هم ریمل و چشم خط ..... مالیدم
 ریختم ... و آفتابیمو عینک و کارت و پول و کیف و برداشتم جدیدمو مشکی
  اومدم بیرون اتاق از و داخلش
 ؟؟؟ کردین کاله و شال کجا خانوم نفس : شقایق
 واي هم .... اصفهان از یادي یه و کنم عوض هوایی و حال یه برم هم : نفس
  بخرم دیگه پرت و خرت سري یه هم ..... کنم شارژ و فاي

  !!! گرفتش کردن خرید کرم باز این : پانیذ
  !!! فعال : نفس
  بیایم هم ما وایسا : پانیذ

 خوابه ارغوان : شقایق 
 !!! من دست سپرده رو تو ننت .... نکنی دیر .... بسالمت برو پس : پانیذ

  خونه برمیگردم شب نصفه 3 : نفس 
  کارته که تو : پانیذ
  فعال ..... درد : نفس

  خدافظ : شقایق
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 از و ماشین ....... پایین رفتم ها پله از اسانسور جا به و اومدم بیرون خونه از
 همسایه پسر همون به خوردم که  بودم اوردن بیرون حال در پارکینک توي
  سالم : کاوه ..... کاوه ....
  ؟ هستید خوب سالم : نفس
  چیز خانوم .... خانومه راستی .... ممنونم : کاوه
  معتمد نفس ..... هستم معتمد : نفس
 در من داشتید کاري یا خواستید کمک اگه .... خانوم نفس .... آهاااا : کاوه

  خدمتمااااا
 و واحدمون فاي واي میتونم کجا اینجا .... ؟ کاوه آقا ..... ممنونم : نفس
 !!!! جالب چه واااااا : کاوه !!!! کنم شارژ
 شارژ و خودم واحد فاي واي میرم دارم منم آخه : کاوه ؟؟ جالبه چی : نفس
 ؟؟ کنم شارژ هم شما واسه میخواید ...... !!! کنم

  میکنیم حساب باهم بعد رشد هرچقد ..... میشم ممنون : نفس
  میکنم شارژ هم شما واسه چشم ..... حرف این نزنید : کاوه
  میکنید لطف : نفس
 رفت بیرون پارکینگ از و کرد روشن و رنگش مشکی مگان

 بودم گذرونده اینجا هامو بچگی نصف ..... بود خاطره از پر من واسه اصفهان
 خیااابونااااا دل به زدم و آوردم بیرون پارکینگ تو از کامل و ماشین ..... ....

 یاد ...... میشد زنده واسم خاطره یه میشدم رد که هرجایی از واي ......
   افتادم مون قدیمی خونه
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 بود شده عوض چقدر که واي ..... قدیمی خونه رفتم و زدم دور میدون دور
  قجري احد مال انگار شده عوض میگی طوري نفس ..... !!!

 که اینجا ..... عجب .....  ... همین نیست حاال که بود سرکوچه دختر یه
 ماشسن از .... میکردیم بازي اینجا چقدر .... بخیرررر یادش !!! قبلنه مثل
 ...... کوچه تو رفتم و کشیدم عمیق نفس یه کردم باز دستامو و شدم پیاده
  بوداااا ما ي خونه آبیه در این
 همیشه ..... بیشعور ي پسره ..... بود اینا شروین خونه هم ایه قهوه در این
 .... و مهراد .... منگلش دوستاي اون با .... بود دخترا بقیه و من عذاب مایه
 واسه .... بودن تا چهار ... نمیاد یادم وا ..... ؟؟؟ بود چی بقیشون اسم

 چشم به توش چل و خل اخرش تا اول از .... داشتن اکیپ یه خودشون
  میخورد

  نکنم فک قدیم شیرین اما مزخرف خاطرات این به دادم ترجیح واال
 بعضی توام نفس واال .....  شدم ماشین سوار و اومدم بیرون کوچه اون از

 ...... توام شو خفه ........ اینجا اومدي داشتی کرم سرتااااا به میزنه وقتاااا
 !!! میزنی حرف خودت با حاال تا کی از ..... شدم دیوونه وایی
 تماشا و میکشتم خیابونا توي االف جور همین  ...... زدم دور میدون دور

 نگرفتم ساعت بود وقت خیلی فروشی ساعت یه به خورد چشمم .... میکردم
 به خریدم که خریدم ؟؟ خریدي ساعت پیش هفته یه که تو ؟؟ نفس وا .....

 داشتم کم همینو واي .... که بودم ماشین کردن پارك حال در !!! چه تو
  !!!؟ کجاااست حواست محترم خانوم اویییی _



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 46  

 

 !!! موبایلت اون تو کردي و کلت تو اووووییییییی : نفس
  !!؟ من به زدي اومدي می داشتی شما کردم پارك اینجا من خانوم _

  میگن دروغ روشن روز تو مردم ..... استغفراهللا  : نفس
  !!! حوصله نه کنم کل کل باهات دارم وقت نه وقت که حیف _

 ؟؟؟ !! جناب کنم تقدیم میشه چقدر خسارت بگو : نفس
  جون دختر میشه الزمت جیبت بزار _
 بزارمش کنم چیکار  ببري بیاي باید فردا ولی میشه درست میگه شروین _
 حساب بعد خودم و پولش ..... ؟ ماهان راستی .... بزار آره : شروین !!؟

  میکنم
  اوکی : ماهان
  هیز بیشعور آشغال احمق ي پسره : نفس
  !!!؟ چه تو به وا ... گرفتی گیري در خود نفس
 اس خونه دیوونه کجا دقیقا ببخشید ... خونس دیوونه اینجا اصن

  کن ولم بابا هووووووف
 و اعصابم جوري بد احمق ي پسره این .... افتادم راه و دنده تو زدم و ماشین

  کرد خطی خط
  بود طرف کدوم خونه حاال

 دور !!! اینطوري نه ولی بلدم دست کف مثل و اصفهان گفتم خداااا ااااااي
  راست یا چپ سمت بپیچم باید نمیدونستم اما  زدم دور میدون

  چپ سمت پیچیدم و  دریا به زدم و دلم .... لعنت پدرت بر اي
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  کجاست لعنتی گوشی این حاال !!!!؟ کجاست دیگه اینجا  بیژن زاده امام یا
  بدبختم اینقدر چرا من خدا اییی

 ببخشید : پرسیدم شد رد اونجا از که عابري اولین از و پایین دادم رو شیشه
 !؟ آقا

 !؟ اقا ببخشید : نفس
 ؟ بله_ 

  شد شکلی این قیافش چرا این !؟ کجاست ما خونه میدونید شما : نفس
 میگم آخه میگم و ذهنم تو میاد هرچی امروز چرا من خدا واي... هننننن

  شده بز شبیه این قیافه چرا
  .... ااعم .... ااعم.... آقا ببخشید : گفتم و کردم اي سرفه

  !؟ بگید تر سریع و کارتون لطفا میشه شده دیرم من خانوم ببخشید _
 چطور .... واقعا خب .... اااعم بنی .... ااعم راستش خب .... ااعم : نفس
  اااعم بگم

 وایساد کمر به دست و کشید موهاش الي البه دستی مرده
  شدم گم من ..... خدا رو تو آقا : گفتم و کردم جمع هم تو و صورتم یهویی
  !!؟ جون دختر دیگه کردي مسخرم : گفت و  خنده زیر زد پقی مرده
 ؟ چیه میدونی راستش شدم گم  ارغوان عمه جون به خدا به نه : نفس

 تهران از و شدیم قبول روانشناسی رشته دانشگاه شقی و پانیذ و ارغوان و من
 تهدیدیش بعد ولی نبود راضی مامانم اولش البته اینجا اومدیم و کوبیدیم

  میکنم شوهر منم برم نزاري اگه که کردم
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 ساعت جلو که بزنم دور یه بیرون اومدم من و اصفهان اومدیم خالصه
  عوضی  کردم تصادف  جیگره  آقا اون با  فروشیه

  کردمااااا اسکولش قشنگ ولی
 و شمار خدا و زدم دور میدون این دور بعد...... اییییییی  داد حااال اي

  فرستاااد
  بود کرده فرو موبایلش توي ته تا و سرش مرده

   میداد گوش من حرفاي به حدودا کنم فک و 
 زیر از و شدم خم منه موبایل زنگ شبیه چقدر !؟ چیه صداي این واااا

 بیژن امامزاده جد یا کردم نگاه شماره به و برداشتم گوشیمو جلو صندلی
 بله ... اهم ... اهم : گفتم و کشیدم و رنگ سبز پیکان !؟ کیه 6938
 ! کاوه منم خانوم نفس سالم : کاوه !؟ بفرمایید

  !؟ میدونی کجا از و من اسم .... هستی کاوه چه من به گاوه کاوه : نفس
 .... امروز .. روییی روبه واحد ... کاوه دیگه منم خانوم نفس وااا : کاوه

 کنم شارژ و فاي واي ... اینترنت
 چی دیدي ... واییی ... نشستم سیاه خاك به ... شدم بیچاره کاوه : نفس
  !؟ شد

 .... کاوه بده نجات منو بیا : نفس !؟ سالمی  !؟ شده چی مگه : کاوه
  میکنم خواهش

  !؟ تو مگه کجایی : کاوه
  قبرستون : گفتم عصبانیت با
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  !؟ میخواي چی اونجا : کاوه
  بسابم و بشورم رو تو قبر سنگ اومدم : نفس
  ممنون خیلی : کاوه
  این به بده رو اینجا آدرس لطفا آقا : نفس

  کردم اسکولش بازیام منگول با ساعته سه که بدبختی همون به دادم و گوشی
  صندلی رو کردم پرتش منم  داد پس گوشیمو

  کردید لطف ... ممنون خیلی : نفس
  فرمون رو گذاشتم و سرم و باال دادم  ماشینو شیشه
 سه اون از یکی از حتما میدونم چه ..... آورده کجا از منو شماره کاوه راستی

  گرفته تا
  نشد کاوه از خبري و گذشت ساعت نیم یه

 ... واتساپ تا 18 بیاد اما پی موندم منتظر .....کردم روشن و گوشیم نت
  اینستاگزام ... الین تا 10 ... تانگو تا 30 .... تلگرام تا 1800

 اون که عکس اون جااااااان ااااااااااي دیدن و اینستاگرام توي رفتم همه از اول
  گرفتم سامیار نمایشگاه تو شب

  خورده الیک تا 900
  گذاشتن کامنت هم تا 17

  شده اضاف هام فالور به هم نفر 4
  اومدم بیرون اینستا از و کردم قبول و درخواستشون

   نیومد چرا این باباااا ااااي
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 بـــیـــبـــ بـــیـــبـــ
  خبرته چه هوییی : زدم داد و  پایین دادم رو شیشه
  ماشینش به زدم فروشی ساعت جلوي که هست پسره همون دیدم
  بود شده کچ مثل رنگم ترس از کنم فک
 بود ماهان و شروین اسمشون که پسري دوتا با و شد پیاده ماشین از کاوه

  کرد خدافظی
  بیرون زد حلقه از چشماش من دیدن با شروین

  ویشششش : نفس
 زود چه بشر این جلووو صندلی رو کرد پرت خودشو و کرد باز رو جلو در کاوه
  میشد خاله پسر
 حاال تا مرگت خبر دوما علیک اوال : نفس !؟ داشتی کار چی اینجا : کاوه
  !؟ بودي کجا

 کجا اینه منظورم گفتم و کردم اي سرفه  نلبکی دوتا اندازه شد چشماش
  کردین دیر اینقدر که داشتید تشریف

 دست خودم ماشین آخه شد دیر دنبالم اومد تا شد شروین تقصیر : کاوه
  بود مهرداد

 !؟  میشناسی رو اقاهه این : نفس
 بود راننده که همین : نفس !؟ کدوم : کاوه 

  همون آره : نفس !؟ میگی و شروین : کاوه
  !؟ مگه چطور دقیقا : کاوه
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  کردم داغون و ماشینش چراغ پیش ساعت چند آخه هیچی :نفس
  بودي تو میگفت شروین که دختره اون پس : گفت و خنده زیر زد پقی کاوه
 نمیخواي تو گفت و کرد جور و جمع خودشو !؟  گفته چی مگه : نفس

  کنی رانندگی
 !؟ برم گوري کدوم  : نفس

  مستقیم : کاوه 
  رفتیم که برو در و گذاشتم گاز روي آخر تا و مام

 دزد مگه دختر د : گفت و زد داشبوردداد به بود چسپونده دستاشو کاوه
  !؟ کردي دنبالت

   !؟ هاااااا بلوار به میخوریم برم مستقیم جور همین : نفس
 چپ سمت بپیچ : وهکا

  بغل زدم و چپ دست پیچیدم
  !؟ وایسادي چی واسه : کاوه
 که کن خراب خونه تنبالي این بگیرم شام واسه چیزي یه باید : نفس

  نیستن بلد آشپزي
  بوداااا کرده درست غذا خانوم پانیذ میومدم داشتم من که موقعی اما : کاوه
 بود کرده درست غذا پانیذ : نفس
  آره : کاوه
 ... قهوایه موهاشم ... رنگیه چشماش که همون !؟ خودمون پانیذ : نفس

 !؟ الغره... میزاره باز موهاشو همیشه
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  آره : کاوه
  افتاد فشارم من خداي واي : نفس
  !؟ چرااا : کاوه
  میزنه آتیش رو اونجا االن خونه بریم تر سریع هرچه باید : نفس
  خونه برسیم زودتر برم کجا از گفتم و دنده تو زدم
  رسیدیم تر پایین خیابون دوتا برو مستقیم : کاوه

  کرد باز لب کاوه افتادم راه که همین
 اصفهان اومدین دانشگاه واسه شما !؟ هان : نفس !؟ خانوم نفس : کاوه
  اومدیم ارغوان عمه عروسی واسه  پـــ نـــ پـــ : نفس !؟ دیگه
 !؟ چیه تون رشته : کاوه

  تانک گیریه پنچر : نفس 
  شوخین چقدر شما هههه ههه هه : کاوه
  دارم شوخی تو با من مگه پرو پسره درد : نفس
  عجبا : کاوه
  روانشناسی : نفس
  جالب چه : کاوه
  !؟ جالبه کجاش دقیقا : نفس
  میخونم روانشناسی منم چون : کاوه
  هاااا زشته خیلی بود من شبیه اخالقات بچگی از کاوه : نفس
 !؟ چرا : کاوه



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 53  

 

  دخترونس اخالقات اینکه : نفس 
 ؟ میکردي  اذیتم چقدر یادته  افتادم ها گی بچه یاد بچگی گفتی : کاوه
  خب بوده حقت : نفس
  بیشعوري موقع همون مثل هنوزم : کاوه
  بزن حرف درست هوووي : نفس
  نزنم حرف میدم ترجیح من اصن : کاوه

 بود سالم 6 وقتی اینم بودم ندیده بیشتر باري چار سه یه رو کاوه بچگی تو
 دوست که هم صادق عمو بود صادق عمو خواهرزاده میکردم اذیتش اینقدر

  بابا صمیمی
  اصفهان اول روز از اینم مارو احوال و حال میبینی خدایی
  شدیم پیاده و کردم پارك پارکینگ توي و ماشین

  کردم شارژ هم و فاي واي راستی : کاوه
  هزینشو مرسی : نفس
  هیسسس : کاوه
  !!؟ نه میاد سبزي قورمه بو میگم : نفس
  کرده درست غذا خانوم پانیذ یعنی  پانیذ که گفتم : کاوه
  کنه رحم خودش خدا : نفس
 قاشق یه و وایساده ها قابلمه سر پانیذ دیدم کردم باز و در و باال طبقه رفتم

  دستشه
  نه میبینم خواب دارم : نفس
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  نکرده درست خودش چون آره : شقایق
  شقی خفه : پانیذ
 اس کاسه نیم زیر اي کاسه پس آهان : نفس

  پختم خودم ینی که قابلمه تو ریخته رو ها غذا گرفته آماده : شقایق
  میشنوه هیس : پانیذ
 !؟ کو اري !؟ نامحرمن دیوارا و در کردي سر شال چرا شقی : نفس

 جیگریه یه  کنه درست اومده همسایه پسر شده خراب تابش لب : شقایق 
 جاااان اوووووف نگوووو که

 !؟ باشه کی همسایه پسره : نفس
  کرد نگاه من به تعجب با و اومد بیرون اري اتاق تو از ماهان موقع همون 

  !؟ میکنی چیکار من خونه تو تو : نفس
 شما بعدشم کردم درستش بود شده خراب خانوم ارغوان تاب لب : ماهان
  داري چیکار من به شروین ماشین به زدي
 جمع خودشو رفتم بهش که اي غره چشم اون با اما  خنده زیر زد پقی  پانیذ

  کرد جور و
  رفت بیرون واحد از و کرد خدافظی ماهان
 دیدین  جاااان اااااي : گفت و کرد بغل و کوسن و پرید کانامه روي ارغوان

  بود خوشتیپ چه
  بدبخت ي نویده پسر مرض : نفس
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 اگه : گفت میچرخوند دستش توي رو وي تی کنترل که طور همون شقایق
  نچ نچ نچ بوده  جیگري یه با تنها اتاق تو ساعت یک خواهرش بفهمه سعید
 شو الل شو خفه : گفت و کوبید شقایق سر تو دستشو توي کوسن ارغوان
  ببینم
 المریض شفیع کل الهم : نفس

 پاك و ارایشم ارایشی پنبه یه با کردم عوض و لباسام و رفتم اتاق طرف به
  رفتم سالن سمت به و کردم
 !؟ رفت و اومد کی نبودم من : نفس
  ماهان پسره همین سرم یه  اومد کاوه اقا سر یه :پانیذ
 !؟ نیومده که االغ شروین اون : نفس

 چیه شروین ماشین با تصادف ماجراي راستی :  گفت و خنده زیر زد پانیذ 
  جایی به کوبیدي و بدبخت ماشین این نبردي و عینکت بازم  !؟

  داره احتیاج عینک به که  ارغوانه عمه اون کوفت : نفس
  بود سامیار و خورد زنگ گوشیم

  الووووو : نفس
  پلوووو مارکو : سامیار
 : سامیار !!؟ نه میشه شروع همین با تو پرسی احوال و سالم کال : نفس

  جعفر پارتی باي گود : نفس !؟ کجایی ... حدودا
 اصفها بره نفس این گفتم عمه این به من .... من واییی هییییی : سامیار
  میشه خود سر خیلی
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  خونم تو دختر من خیلی نه حاال : نفس
 خونه  تو خواب واسه ساعت 10 فقط اینکه مگه .... اصال اونکه : سامیار
 میخوري بیرون هم و شامت  ناهار و صبحونه وگرنه بشه پیدات
 دایی دختر !؟ چطور دایی !؟ خوبه زندایی ... خبر چه گلم مامان از : نفس
 نفس کم یه هوووو : سامیار !؟ خوبن دخترات دوس !!؟ چی سمانه گلم

  میزنی ور چقدر بکش
  من به زدي زنگ چی واسه تو اصن : نفس

 حال در : نفس !؟ حاله چه در حانم عمه دختر ببینم زدم زنگ : سامیار
  گذرانی خوش
  اینستاااا واسه میندازي عکس که منم نمایشگاه ماشیناي با .... بهله : سامیار
 ... و پولدار بچه بابا گذاشتن کامنت و خورده الیک کلی ... عزیزم آره  : نفس

 که برم من ... نداري باري کاري ... میکنه هم دوقی چه ... مرض : سامیار
  کرد دیوونم سمانه بچه

 خدافظ ... برسون سالم نه  : نفس
  رفتم آشپزخونه سمت به و کردم شوت کاناپه روي رو گوشی
  هاااا دانشگاه بریم باید فردا پس از ها بچه راستی وااااییی : ارغوان
 !؟ چندمه امروز : نفس

  ام 25 : ارغوان 
  دانشگاه اول روز حاال بپوشم چی ... آره : نفس

  بپوشم چی میگه نرفته هنوز هوووف : شقایق
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  میگشتم خوشمزه چیز یه دنبال و بودم شده خم یخچال توي کمر تا
  دادم شام پول همه این نخور چیزي  اوي : پانیذ
  : نفس
  درد : پانیذ

 و بود خریده بود کشیده زحمت پانیذ که شامی و چیدیم و میز هم کمک با
  خریدم

  بود تر اعصاب بی همه از شقایق ... شدیم ولو وري یه هرکدوم شام از بعد
 !؟ چته شقی : نفس

  دارم درد دل  : شقایق
  بهمون بپري نشی سگ اوخییییی : نفس

  نشو پرم دم پس : شقایق
  بخوابین شین بلند نگین ور شر : پانیذ
 زور به نیم و 1 ساعت هم تا سه ما زد مرگشو ي کپه همه از زودتر پانیذ

  خوابیدیم
  شدم بلند خواب از شقایق ي نکره صداي با صبح

  روت نکردم خالی آب لیوان تا پاتمرگ نفس : شقایق
  بخوابم بزار کن ولم !؟ داري کرم مگه خب : نفس

  رفته سر حوصلم بیرون بریم پاشو : شقایق
  ببرون برم کنم غلت من : نفس

  وصله اس پی جی پانی گوشی رو پاشو : شقایق



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 58  

 

  برین خودتون : نفس
  دیگه پاتمرگ : شقایق
 واییییییی : نفس

  دادم بدنم به قوسی و کش شدم بلند جام سر از و ور اون انداختم رو پتو
 گرفتم کمر دیس کنم فک آخ : نفس

 مربا کره لقمه یه و پرتقال آب لیوان یه زدم مسواك و شستم و صورتم
  کردم عوض لباس و خوردم

  بریم : نفس
  اوهوم : پانیذ
  رفتیم سنتر سینی سمت به اس پی جی کمک با و شدیم ماشین سوار

 خرید و داخل میرفتیم میدیدیم که اي مغازه هر طبقه اون به طبقه این از
  میکردیم

  بودیم کردن خرید حال در ساعت 6 از بیشتر بگم شاید
  دیگه شدم خسته : شقایق
  نمیکشه پام دیگه منم : ارغوان
  نخریدم چیزي که من : نفس
 خرید من بگو بعد بکن دستت توي هاي کیسه و باکس به نگاه یه : پانیذ

  نکردم
  تا 16 همین فقط : نفس

  میره ضعف داره دلم من : ارغوان
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  منم : شقایق
  بخوریم چیزي یه بریم : پانیذ

  بخوریم ناهار بریم دیگه : ارغوان
  خوردیم ماشین توي و خریدیم ناهار

 !؟ خونه بریم ینی : شقایق
  گشتن همه این نیست بست دیگه آره : پانیذ 

  میاد خوابم من : ارغوان
  خونه بریم خب : نفس

 خسته اینقدر .... کردیم حرکت خونه سمت به و کردم روشن و ماشین
  نداشتیم زدن حرف ناي که بودیم

  باال طبقه رفتیم ها بچه با و کردم پارك پارکینگ توي و ماشین
 و شد باز پسرا واحد در  بچرخونم در توي و کلید میخواستم که همین

  اومد بیرون شروین
  !؟ تو : گفت و زد زل من به تعجب با

 !؟ چی که : گفتم و کمرم به زدم و دستم
  باش راحت هیچی : شروین

  بودم راحت هم نمیگفتی : نفس
  رفت پایین ها پله از آسانسور جاي به و نزد حرفی

 صادق عمو واحد سمت طرف به خودم داخل رفتن ها بچه و کردم باز و در
  نکرد باز و در کسی زدم زنگ هرچی رفتم
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  زدم رو پسرا واحد زنگ
  کرد باز و در ماهان
  !؟ هستش کاوه ، سالم : نفس

 کم .... بود کرده پر رو خونه کل سیگار بوي !؟ داري چیکارش نه : ماهان
  میشد بد داشت حالم کم

 !؟ میکنین زندگی کاوه با اینجا شما : نفس
 !؟ مگه چطور آره : ماهان 
  !؟ میکشین سیگار : نفس 

  !؟ داري سوال بازم ... چه تو به : ماهان
  ویششش : نفس

  هم به کوبیدم محکم و در و رفتم خودمون واحد طرف به
  بود شده خورد حسابی اعصابم
  !؟ رفتی کجا !؟ شده چیزي : شقایق
  میشه سبز خونش جلو میاد بدش پونه از مار : نفس
  کردي داغون و ماشینش چراغ زدي که شروینه منظورت : پانیذ
 بخندي آب رو : نفس

  کردم غش نرسیده بالشت به سرم هنوز و کردم عوض لباسامو
  { دانشگاه اول روز هفتم و بیست }
 مقنعه پوشیدم هم مشکی جین شلوار یه و کردم تن ساده مشکی مانتو یه

  مشکی پشتی کوله و مشکی
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  عزا میري داري مگه .... انداختم خودم به نگاهی ایینه تو از
  شد خوب حاال پوشیدم سفید مانتو یه و اوردم بیرون مو مانتو

 مثل مو چشم خط  لبام رو مالیدم و برداشتم کمرنگ صورتی رژلب یه
  بدرخشه بیشتر سبزم چشماي تا کشیدم همیشه

  نداشتم و ارایش حوصله بود کافی
 .... عجب..... کنم ارایش نداشتم حوصله نمیشد باورم  !؟ جاااان

  بودن هاشون کوله بستن مشغول شقایق و پانیذ و اومدم بیرون اتاق از
  اینجام : ارغوان !؟ کو اري : نفس

  کردیم حرکت دانشگاه سمت به و افتادیم راه
 از مار میگه که المثل ضرب همون ماجراي بازم ولی نبود بد کالس اول روز
  میشه سبز اش خونه در میاد بدش پونه

  بودیم شدا همکالسی رویمون روبه همسایه با چهارتا ما
 روشن گوشیشو که طور همین ارغوان رفتم سلف طرف به کالس از بعد

 میلنگه کار جاي یه ولی : گفت میکرد
 خونمون اومد که روزي همون ماهان مگه پانید : ارغوان !؟ چی که : پانیذ
  چرا : پانید !؟ کامپیوتره اش رشته نگفت من تاب لب کردن درست واسه

  بود نشسته روانشناسی کالس سر االن چرا اونوقت : ارغوان
  باشه سالشون 20 یا 19 ننبخوره اینا به .... دیگه چیز یه و : پانیذ
  بود سالش 9 کاوه بود سالم 6 من وقتی : نفس

  هستن کنکوري پشت شاید خب : شقایق
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  مشکوکه ماجرا این میگم هنوزم من : ارغوان
 بابا کن ول .... بینی بد چیز همه به که هم تو خداااا اااي : شقایق

 ....... بعد هفته شنبه ....
 اومدیم می که بود دومی هفته میرفت پیش خوب چی همه شکر خدارو

  بود شده گرم درس با سرمون حسابی ... دانشگاه
 فاکتور رو اضافی موجود چهارتا اون اگه البته داشتم دوست و کالسمون

 بگیریم
 پسرا از دخترا تعداد ولی  بودن کالس تو زیادي جیگر و تیپ خوش پسراي
  بود بیشتر

 اخالق اون با اونم  بود داده شماره پانیذ به اول هفته همون که یکیشون
 ... خدا واي کرد بارش فحش میتونست تا  کرد پاره تیکه رو پسره زد سگش
  میکنم غش خنده از میاد یادم وقتی
 کردم پارك گوشه یه و ماشین نداشتم و کالس حوصله کدوممون هیچ امروز

  کالس سر رفتیم و
 و دستی بغل با زدن حرف کمک با هربدبختی با نیمی و ساعت یک کالس

 کردن درست موشک و اینستا پست واسه گرفتن استاد از عکس و کردن چت
  گذشت

 موقع همون و گرفتم عکس یه مینوشت مطلب داشت تخته پشت استاد تا
  یهویی سرکالس نوشتم زیرشم اینستا گذاشتمش
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 ... استاد طرف به کردم پرت موقع همون بودم کرده درست که هم و موشکی
  میشدم قبول هواپیما بال ساخت رشته باید من داشتاااا سرعتی چه عوضی
 شروین دیدم !؟ نزد حرفی هیچ کس هیچ !؟ بود کی : گفت و برگشت استاد
 کردم ساعت به نگاهی نیست حواسش اصال و کرده فرو گوشیش توي سرش

:   
  بود شکوهمند آقاي استاد : نفس
  شروین : گفت و زد داد بود شده سرخ عصبانیت از که استاد

  ارود باال و سرش و ترکید اش ه زهر شروین
 ترم اخر وقتی ... نداشتم انتظار تو از که واقعا : استاد !؟ استاد بله : شروین

  چرا نپرس موقع اون کردم کم و ات نمره
 اومدیم بیرون کالس از و شد تموم کالس موقع همون

 کرده غش خنده از پانیذ و ارغوان  اومدم بیرون کالس از قشنگی ذوق یه با
  نداشت حوصله که مث شقی ولی بودن
 اصن دیشب هیچی : شقایق !؟ اي حوصله بی شقی : گفتم و بازوش به زدم

  نبرد خوابم
 چت ام خاله دختر نسترن با داشتم دیشب : شقایق !؟ چی واسه : نفس

  کرده خواستگاریم مامانم از نیروان گفت ... میکردم
  بپوشم چی من خوبه که این کلیلیلیلیللیلی : نفس

  میزنیم تیر با همو سایه نیروان و من نمیدونی تو نفس شو خفه : شقایق
  نگیر پاچه حاال خب خیلی : نفس
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  کنم شوهر نمیخوام من : شقایق
  شد رد کنارم از سرعت با و زده تنه بهم شروین موقع همون
  کوري مگه هوووووي : نفس

 نشستم فرمون پشت رفتیم ماشین سمت به و اومدیم بیرون دانشگاه سالن از
 ... اینکه مثل ولی کردم روشن و ماشین و

  کرده پنچر اینو چرخ چهارتا کی ... لعنت پدرت بر اي
  داشتیم کم همینو : شقایق
 نمیخواین کمک گفتن و شدن رد جلومون از اینا شروین گروه لحظه همون

  خانومااااا
  !؟ اومده ماشین با امروز شروین ..... خودتونه کار زدم حدس عوضی : نفس

  کنم فک آره : شقایق
  اومدن کاوه ماشین با نه : پانیذ
  ببینم بده قرمز رژلب یه ارایشا لوازم بین از من کیف تو اري : نفس
 هم بعدي کالس واسه پسرا این : نفس !؟ کنی کار چی میخواي : پانیذ

 نظر از وگرنه ما کالس سر میان تفریحی من نظر از : ارغوان !؟ نه میمونن
  هست دومیه کالس همین اصلیشون کالس من

 ماشین از تر ور اون کم یه گشتم کاوه ماشین دنبال و گرفتم اري از و رژلب
 بودن کرده پارك ما
  زدم داد جا همون از

  ؟ هان : شقایق
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 شقایق بد لحظه چند !؟ هست میخ ببین کن نگاه ماشین داشبورد تو : نفس
  جون کاوه ماشین چرخ چهارتا تو کردم فرو مستقیم من و آورد و میخ

  نکنید کارا این از دیگه دفعه باشین شما تا عوضی پسراي : نفس
  نوشتم رژلب با ماشین شیشه روي

 اول روز عین میشه ماشینت گیري پنچر و کارواش یه با نباش نگران عزیزم
 ! بچرخیم تا بچرخ ....
  بوس بوس

 رژلب دیگه نوشتم پرت و چرت و شعر مشت یه هم عقب هاي شیشه رو
  بود شده تموم
  تکوندم دستامو و جا همون کردم شوت و رژلب

  گرم دمت : شقایق
  حقشونه : نفس

  کردیم عوض و ماشین چرخاي دیگه کالسیاي هم از تا سه دو و آریا کمک با
 تجزیه و گشنگی از مردم من و نیم و سه : پانید !؟ چنده ساعت : نفس
  افتاب از شدم
  شد درست میریم االن : نفس
  کردیم حرکت و نشستم فرمون پشت

  میدیدم و هاشون قیافه بیان میکردیم صبر کاشکی : ارغوان
 پیش گلوش اگه ... بده آریا این عمر خدا .... دیگه شد ام خسته : نفس

 نمیکرد کمکمون دیگه کنم می فک بود نکرده گیر ارغوان
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  کرده گیر من پیش گلوش کرده غلت : ارغوان
 اینه از غیر مگه : نفس

 ... ولی  شدیم اسانسور سوار و کردم پارك پارکینگ توي و ماشین
  کردیم گیر کنم فک ها بچه : نفس

  ما میاریم بدبیاري همش امروز چرا نوچ : شقایق
  کردیم که بودیم نکرده گیر اسانسور تو : پانیذ

 !؟ کنیم چیکار باید حاال : ارغوان
  !؟ کمک !!؟ نیست کسی !؟ آهاااااي : نفس 

  .... آسانسور در کوبیدن به کردم شروع
 .... نیست اونجا کسی ... کردیم گیر آسانسور تو ما .... کمککککک : نفس

  ندارم انتن من  میده انتن شما گوشی .... است فایده بی : ارغوان 
  نمیده آنتن منم مال : شقایق
  نمیده منم مال : انداختم گوشیم به نگاهی
  دارم آنتن من : پانیذ

  بده نجاتمون بیاد یکی به بزن زنگ خب : شقایق
 میتونه کی بیشعور پسراي این جز به ... واییییی : نفس !؟ کی به : پانیذ
  بده نجات مارو بیاد

  نداریم و کدوم هیچ شماره که ما دومن ... نزن حرفشو اوال : پانیذ
  دارم رو کاوه شماره من : نفس
  بگیرم بده : پانیذ



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 67  

 

  دارم پانیذ به رو کاوه شماره
 ... داد جواب باالخره تا کشبد طول اي ثانیه چند
  کاوه آقا سالم الو : پانیذ
  خانوم سالم علیک : کاوه
  !؟ هستم پانیذ : پانیذ
 !؟ فرمایش شناختم بله : کاوه
 رو رژلب کشیدم و ماشنا شدن پنچر ماجراي خدا رو تو کاوه آقا : پانیذ

 رو تو ..... ما ماشین کردن پنچر حساب به بزار و اون بیخیال و ماشینتون
  بده نجات رو ما بیا خدا
  میگه چی ببینم بلندگو رو بزار که دستش تو زدم
 !؟ شده چی مگه کجایین : کاوه

  کردیم گیر آسانسور تو : پانیذ 
  است خراب آسانسور بزنم آسانسور در رو رفت یادم ببخشید وایییی : کاوه
  بیارید بیرون شده خراب این تو از رو ما بیاین کنید لطف ....  پانیذ
  نمیتونم که االن : کاوه
 !؟ چرا : پانیذ

  ترافیکم تو : کاوه 
  هاااا میشه بد حالش داره نفس تنگی شقایق کاوه آقا خدا رو تو : پانیذ
  میام شما خاطر به فقط : کاوه
  منتظرتونم پس : پانیذ
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  میام شما خاطر به فقط : گفتم و دراوردم شو ادا کرد قطع که و گوشی
  میشه حسودیت چیه : پانیذ

  میاد من خاطر به جونم ایییی 
  میشد بد حالش داشت کم کم و سرفه رو بود افتاده شقایق

 نشد کسی از خبري و گدشت دقیقه 10
 به نفساش میکرد سرفه سرهم پشت و بود گلوش روي دستش شقایق

  میکرد خس خس و بود افتاده شمارش
  شقایق به داد و آورد بیرون آبو بطري پشتییش کوله توي از ارغوان
  !؟ خوبی شقایق : ارغوان
  نشانی اتش بزن زنگ ..... !؟ شقایق

  کن صبر دیگه کم یه : پانیذ
  رفت حال از نمیبینی مگه : گفت و زد داد ارغوان
  !؟ چنده شمارش : پانیذ

 125 : ارغوان
 خیلی ... داد توضیح براشون و مشکل ادرسو و زد حرف نشانی آتش با پانیذ
  بودم شقایق حال نگران

  بود رفته حال از
 نجات وضعیت اون از مارو و رسید نشانی آتش که بود نشده دقیقه 10 هنوز
   آمبوالنس زدیم زنگ داد

  بیمارستان بردیم و شقایق
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  میزدم حرف نشانی آتش مامور با داشتم
 نفس تنگی دوستم ... بودیم آسانسور توي رو اي دقیقه 45 یه حدودا : نفس

  شد بد حالش داشت
  بوده عمدي حادثه : مامور
 !؟ بله : نفس
  بوده عمدي .... بودن کرده خاموش و آسانسور : مامور

  باشه میتونست پسرا کار درصد صد  بودم دراورده شاخ تعجب از
  بپزم واسشون آشی یه بشه خوب حالش شقایق بزار
 پانی و اري و موندم پیشش صبح تا خودم بودن کرده وصل اکسیژن شقی به
  خونه فرستادم رو

  شد مرخص صبح فردا
 و آسانسور یکی .... بوده عمدي حادثه میگفت نشانی اتش مامور : نفس

  کرده خاموش
 صادق عمو ... مگه اینجاس کی اونا جز به ..... پسراست کار حتما : شقایق

  نیست روز یه میاد روز یه که هم
 کن نگاه حاال .... دارم واسشون : نفس

 
 پسرا کار به کاري میکردیم سعی ما و میگذشت آسانسور ماجراي از هفته یک

 .... نذاشتن ها بچه ولی کنم تالفی میخواستم باشیم نداشته
  نیم و 10 انداختم ساعت به نگاهی
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 تا صبح از داشت که پانیذ ... نداشتم و سهرابی هاي جزوه خوندن حوصله
  میزد خر تیکه یه حاال

 هم رو ها جزوه به کردن نگاه حوصله من اما میخوندن هم اري و شقایق
  نداشتم

 نوید ... سامیار واسه  بابا و مامان واسه ... بود شده تنگ ... بود گرفته دلم
 .. مهسا خاله ... داییی و زندایی ...
 هم رو پسرا این از گیري حال حوصله حتی  بود شده تنگ همه واسه دلم

  بود شده چم نمیدونم نداشتم
 تونیکم روي و برداشتم مانتو یه کردم باز و کمد در و شدم بلند سرجام از

 بود زشت شلوارکه شبیه که شلواره این با نه انداختم خودم به نگاهی پوشیدم
  کوچه تو میرفتم اگه
  سرم رو انداختم جور همین و شالم و پوشیدم مشکی ساپورت یه

  شدم پشیمون رژلب زدن از ولی بردم لبم روي روبه تا برداشتم قرمزمو رژلب
  بیرون زدم خونه از و توالت میز رو انداختمش

 ماشین ... تنها اونم بیرون شب 11 و 10 ساعت میترسیدم خب آره !؟ ترس
 کنم روي پیاده داشتم دوست نبردم و

 ولی بودم بیرون 2 و1 ساعت تا خودم تهران تو میترسیدم که بود باري اولین
  میترسم اینجا چرا نمیدونم
 حواسم اصال کرد مانتوم جیب توي دستامو و گوشم توي گذاشتم و هدفون

 ( پایه احسان از بگید بهش آهنگ) میشم دور خونه از چقدر نبود
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 میگه چی اومده عمري یه بعد
 دیگه نمونده حرفی ما میون

 میخواد چی اومده عمري یه بعد
 یاد از رفته که حسرت یه مثل

 بود کجا میشدم داغون که وقتی
 بود کجا تولدم شب بگید

 کرد چیکار من خواب بی شباي
 کرد چیکار من تابی بی موقع
 بود که همونجا بره بگید بهش

 بود که دنیا هرجاي به برگرده
 نگیره و سراغم بگین بهش
 دیره ذره یه پشیمونی واسه
 بود که همونجا بره بگید بهش

 بود که دنیا هرجاي به برگرده
 نگیره و سراغم بگین بهش
 دیره ذره یه پشیمونی واسه

♫♫♫♫♫♫ 
 بود کجا غمش از میمردم وقتی

 بود کجا ندیدمش که وقتی از
 رفت و دادم و زندگیم تموم
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 رفت و اعتمادم رو گذاشت و پاش
 نیارید من پیش دیگه و اسمش

 بزارید خودش حال به و دلم
 و جاش نکرده پر کی هیچ اینکه با

 و صداش بشنوم نمیخواد دلم
 بود که همونجا بره بگید بهش

 بود که دنیا هرجاي به برگرده
 نگیره و سراغم بگین بهش
 دیره ذره یه پشیمونی واسه
 بود که همونجا بره بگید بهش

 بود که دنیا هرجاي به برگرده
 نگیره و سراغم بگین بهش
 دیره ذره یه پشیمونی واسه

 گوشم تو از و هدفون  شدم خسته دیگه که کردم پلی و اهنگ این اینقدر
  بودم شده دور خونه از خیلی آوردم بیرون

 ... ولی برگردم اومدم که و راهی همین گرفتم تصمیم
 !؟ کجا کجا خوشگله آي_
  داشتم کم و همین واییییی 

  بودن شده جمع دورم  کردن مست کامال بود معلوم که پسر تا سه
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 خودش طرف به و زد چنگ و مانتوم شون یکی که میرفتم داشتم عقبی عقب
  کشید
  بود فایده بی اما دادم هلش و زدم جیغ
  کمککککک : گفتم و زدم داد

 میلرزیدم داشتم ترس از زدم جیغ دوباره کشید سرم رو از و شالم
 بهش بلوند موي چقد سگ توله ببین آرمان هی .... خوشگله نزن جیغ_

  میاد
  موهام بین کرد صورتشو و کرد فرو موهام توي دستشو

  کمکککک .... نزن دست من به عوضی : نفس
  کنین ولش آشغاال : شروین
 .... شد شروع دعوا و وسط پرید من جنتل یه مثل شروین ... شکرت خدااایا

  میخورد تا ده میزد اون یکی
  اومدیم بیرون کوچه  از سرعت با و کشید و دستم

 برام که بود پر دلم اینقدر بود کرده خیس هامو گونه اشک ....گریه زیر زدم
  میکنم گریه دارم پسر یه جلو نبود مهم

   !!!؟ خوبی تو .... عوضیا : شروین
 چی تنها خونه بیرون شب وقت این اصن ... دیگه نکن گریه : شروین

 !؟ میخواي
  نداشتم جوابی و میکردم گریه فقط

  کشید خودش سمت منو و گرد حلقه کمرم دور دستشو
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 رفتن اونا .... شد تموم ... باش اروم .... دیگه بسته : شروین
  بود کرده بغلم گفت میشه تقریبا کرد محکم کمرم دور دستشو حلقه

  دیگه باش آروم : گفت و برد فرو موهام توي دستشو
 میتونست که چیزي تنها لحظه اون تو انگار اما بودم شده شوکه کارش از

  بود همین کنه آرومم
  .... کشیدم خجالت خورده یه

 : شروین .. باید ممنونم : گفتم و آوردم بیرون بازوهاش حصار بین از خودمو
  خونه میرسونمت خودم !؟ کجا

  نگفتم چیزي همین واسه بیوفتم الت مشت یه گیر بازم که میترسیدم خیلی
  داشتم اعتماد شروین به دلم ته ولی چرا نمیدونم
  االنش کار این با مخصوصا

  شدیم ماشینش سوار
  هیچی : شروین !؟ بله : نفس !؟ نفس : گفت بیوفته راه اینکه از قبل
 اهل زیاد .... بود آزاد موهام و نداشتم شال .... افتاد راه و کشید رو دنده

  میکشیدم خجالت شروین جلو چرا نمیدونم ولی نبودم حجاب
 ؟ بله : شروین !؟ شروین : نفس
  کنم تشکر ازت بازم کردي که کاري بابت میخواستم : نفس

  نیست تشکر به نیازي : شروین
  عطر این بوي با میشد مست آدم  بود کرده پر تلخش عطر ماشینو فضاي کل

  ندارم میل : نفس !؟ خوردي شام : شروین
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  نه : نفس !؟ شده چیزي !؟ چرا : شروین
  بخوریم شام جایی یه بریم پس : شروین

  شال بدون دوم ندارم میل اول نه : نفس
  میخوریم ماشین تو : شروین

 نیست گرسنم : نفس
 بود بور ریشش ته و موهاش  بودم نکرده دقت چهرش به درست حاال تا

  نمیدونستم من و بود جذاب اینقدر این واییی  بود رنگی چشماشم
  خونه بریم میشه : نفس

  آره : شروین
  خونه برسم زودتر میخواست دلم همین واسه بودم معذب پیشش خیلی
  برد خوابم ماشینش توي بودم شده خسته اینقدر
  ندادم جواب ولی شنیدم صداشو : نفس !؟ نفس : شروین

  میکنه کار چی ببینم موندم منتظر کرد باز رو جلو در و شد پیاده ماشین از
 منو و کردم حلقه پاهام دور هم دستشو یکی اون گردنم دور دستشو دیدم
  کرد بغل

  برسرم خاك
  بود کرده بغل جور همین منو باال خود تا

  زد و واحد زنگ
 .. میگن چی ببینن اینجوري منو ها بچه االن وایییی
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 در چوب چهار توي ارغوان اینکه از قبل .... ولی پایین بیام نمیخواست دلم
  عقب دادم هلش و اومدم پایین شروین بغل تو از بشه سبز

  اري سالم : نفس
  خاموشه که موبایلتم !؟ هستی گوري کدوم معلومه : ارغوان
  باي باي .... میدم توضیح برات تو برو : نفس

 داخل به و ارغوان و کردم خدافظی میکرد نگاه بهم تعجب با که شروین از
 بستم محکم و در و دادم هل

 !؟ خواست می چی اینجا شروین!؟ بودي قبرستونی کدوم : ارغوان
 

  !؟ کو شالت...هننننن... میده من تحویل لبخند درد : ارغوان
  !؟ شالم : نفس

 ... مشکوکه خیلی ماجرا بدي توضیح کامل واسم باید دیگه ببین : ارغوان
 شال بدون ینی وضعیت این با شب 1 ساعت و میزنه عیبت خونه از یهویی

 ماجرا بهت میزنه زل چشمی چهار سرت پشت که شروینم ... برمیگردي
  میدونه خدا که  میاااد خوابم اینقدر االن من  عزیزم میدونی : نفس !؟  چیه

  نفس : ارغوان
  خووووش شب : گفتم و اتاق تو پریدم

 خوب حس این به کردن فکر با و کردم عوض لباسامو داشتم جالبی حس یه
  برد خوابم

  شدم بدبخت اینکه مثل واییی میدیدم و شروین خواب صبح خود تا
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  بیاد خوشم ایکبیري پسره این از که داشتم کم و همین
 شدم بلند سرجام از و دادم بدنم به قوسی و کش
 روبه اري طلبکارانه قیافه با و آشپزخونه اپن رو پریدم صورتم شستن از بعد
  شدم رو

  طرفم اون شقی و وایساد طرفم این کمر به دست پانیذ
  !؟ شده چتون شماها : نفس
  شب نصف یک ساعت : پانیذ

 !؟ شال بدون : شقایق
  !؟ شروین با : ارغوان 

  !؟ نه نمیخوره خیس تو دهن تو نخود اري خوبه خوبه : نفس
  ایم غریبه ما ینی : پانیذ
  دیگه کنین ول ها بچه : نفس

  زودباش : شقایق
 اشکم خنده از میدادن قلقلکم روم افتادن تاشون سه شقی و پانیذ و ارغوان

  بود اومده در
  مردم ... بسه ... ب : نفس
 شال بدون شروین با شب نصف بگو زودباش !!؟ نه ایم غریبه ما که : پانیذ
  ارغوان عمه قبر سر: نفس !؟ بودي کجا

 جا کجا و شالت رفتی که اون قبر سر : گفت و داد قلقلکم بدتر ارغوان
  میدم توضیح واستون تسلیم بابا باشه  : نفس !؟ گذاشتی



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 78  

 

  ماجرا شدن تموم محض به کردم تعریف واسشون و دیشب ماجراي ي همه
 !؟ بپوشم چی : گفت و کرد نگاه اري به ذوق با شقایق
  میاد بهت خیلی نارنجیه لباس اون : ارغوان
  ؟ برین میخوایین مگه کجا : نفس
 کلیلیلیلیلی  خانوم نفس عروسی : پانیذ
  بزن کل ارغوان عمه عروسی واسه برو درد : نفس

  رفتم اتاق طرف به و شدم بلند شون وسط از
  !؟ سهرابی امتحان واییی : پانیذ
  نخوندم هیچی من : نفس

  میرسونم بهت : شقایق
  کرد تقلب میشه هم سهرابی کالس سر همین آره : پانیذ

  هستیم اي حرفه ما داري چیکار تو : شقایق
  دیگه دیگه  : شقایق !؟ مگه چطور : پانیذ
 مقنعه از موهامو پوشیدم جدب سفید شلوار یه با و برداشتم مو نقراي مانتو

  ریختم بیرون رنگ خاکستري
 هم رنگ پر صورتی رژلب یه بود ارایشم ثابته پایه که چشم خط همیشه مثل

  مالیدم
 زدم اتاق از پشتیم کوله برداشتن با  خودم واسه اینه تو پروندم چشمک یه

  بیرون
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 برو د و ماشین تو ریختیم میکردن حرکت سرم پشت هم اري و شقی و پانی
  رفیتم که

  !؟ نشیم مشروط هااا بچه : نفس
  میترسم خیلی من اره : شقایق
 ازون الیه نفسم به اعتماد االن بودم خونده تو اندازه به اگه من گمشو : نفس

  بود کرده سوراخ و
  نبود جا دانشگاه توي آخه کردم پارك دانشگاه بیرون و ماشین

 ببعی تا چهار ما بودیم گله شبیه  گرفت ام خنده لحظه یه شدیم پیاده
  مون گله به : نفس !؟ میخندي چی به : شقایق
  اکیپ چیه گله درد : شقایق

 کالس سمت به بعدشم و شدیم سالن وارد
  شد کالس وارد جدي البته صد و اخمو و عصبانی همیشه مثل سهرابی
  بود مخم رو زیادي

 سواال از کدوم هیچ  کردن بخش و امتحان هوي برگه غیاب و حضور از بعد
  نبودم بلد رو

 شقایق سرم پشت و بود نشسته شروسن من روي روبه درست خداااااا ایییییی
 سپیده هم شقایق سر پشت

  بود وایساده سپیده و شقایق بین دقیق سهرابی
  بدم ج و سوال چارتا حداقل من کن گم و گرت لعنتی اي

  گریه زیر بزنم بود نمونده چیزي دیگه نداره رفتن قصد این بابا ایییی دیدم



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 80  

 

 من طرف به برگشو شروین شد راهی کالس ته به زنان قدم سهرابی ول اي
  من به بده و برگت بیا : گفت یواش خیلس و گرفت
  بهتر این از معجزه یعنی واییی
 هم خطی دست چه نکبت بود نوشته و اسمم هم برگه باالي گرم دمش
  داشت
  معتمد نفس
 دادم سهرابی به خاصی عشوه یه با رو برگه و شدم بلند

  پانی بعد و اري بعد و شقایق من بعد اومدم بیرون کالس از
 ! بود آسون: شقایق
  اومد نمی یادم کردم هرکاري رو 13 سوال من لعنتی : ارغوان
  دادي تحویل سفید نفس : شقایق
  نوشتم چیزایی یه نه : نفس

  بود وایساده ما سر باالي سهرابی این بود قحطی جا واال : شقایق
 من مهمون بستنی همه عشقم بیخیال : نفس
  میخوام پک آیس من نخیر : پانید
  میخرم واست پک آیس باشه  پول باباي گور : نفس
  کردیم حرکت خونه طرف به و شدیم ماشین سوار پک آیس خوردن از بعد

  !؟ شارژیااا خیلی امروز نفس : شقایق
  کنم گریه : نفس

  باش راحت نه : شقایق
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  زدن بشکن و رقصیدن فرمون پشت کردم شروع و کردم پلی آهنگ یه
  !؟ شهربازي بریم ها بچه : نفس

  آره : گفتن باهم همشون
 بازي شهر رفتیم و کردم عوض و مسیر

  بودیم شهربازي توي شب خود تا
 ول کاناپه روي چهارتامون هر نداشتیم نا کدوم هیچ خونه رسیدیم وقتی
  شدیم
  میره گیچ داره سرم  بیار من واسه اب لیوان یه پاشو شقی : پانیذ

 رو پیتزار آخر اسالیس دارم تهوع حالت من بدتره تو از من حال : شقایق
  میخوردم نباید
  میمیرم دارم واااییی : پانید
  میشه سوار بار 10 بدتر نشو سوار میگم بهش هی درد : نفس

  بخوابم میرم من : ارغوان
  بیام منم وایسا : شقایق

  بزاریم و مرگمون ي کپه بریم ماهم پاشو : پانیذ
  پاشو باشه : نفس
 قشنگ از یکی  زدم اینستام به سر یه و گرفتم دستم گوشیمو خواب از قبل

  گداشتم بودیمو گرفته بازي شهر تو امشب که و عکسایی ترین
 شکر : بود سامیار گداشت واسم کامنت که نفري اولین همیشه مثل بازم

    خدااا
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  میکنه اذیتم موبایلت نور ... بزاري مرگتو ي کپه نمیخواي : پانیذ
  سرت رو بکش رو پتو : نفس

 اون از یکی به گذاشته جدید پست دیدم و سامیار پیج تو رفتم سر یه
 نوشته هم کپشن داشت غمگین حالت و بود داده تکیه جاااان اوووف ماشیناي

  : بود
  وَ 

  مَن
  بی ِچِگونه

  تو
 نَگیرَد

 !؟ دِلَم
 غمگین پستاي همش بود وقتی چند  رفت شد عاشق  بچه آخییییی
  میذاشت

  برمیگرده نباش نگران آخیییی : گذاشتم کامنت واسش
  داشتم ام پی تا 130 وات تو رفتم
  مامان از تا 13
  روانشناسان گروه از تا 60

 ... ولی ... و
  ناشناس شماره یه از تا 3
  : بود نوشته !!؟ کیه 3060 ابرفضل زاده امام یا
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 سالم :3060
  معتمد خانوم :3060 !؟ نفس :3060

  آشنا یه : 3060 !؟ کیه ببینم موندم منتظر بود آنالین !!!!؟ شما : نفس
  بالکی نگی ندارم حوصله شما گفتم : نفس

  شروین : 3060
  گرفت اوج قلبم ضربان اسمش دیدن محض به

  دادن بهم   کالغا : شروین !؟ اوردي کجا از منو شماره : نفس
 سفید و برگم میخواستم بود موقع به واقعا امروز امتحان بابت مرسی : نفس

 بدم تحویل
 شروین : قابل نداشت 

 تا پی ام مامان و جواب دادم حوصله خوندن بقیه پی اما رو نداشتم  13
 خواستم بخوابم که شروین دوباره پی ام داد : 

 شروین : نفس ؟! نفس : بله ؟ 
 شروین : هنوز تک فرزندي 

نفس : آره از کجا میدونی ؟! شروین : بابات کارخونه داره نه ؟! نفس : آره تو 
 اینارو از کجا میدون 

 شروین : انگار نه انگار که قبال همسایه بودیم نه ؟!! 
 نفس : اااااا من روز اول گفتم چقدر شبیه همون پسر همسایه مونه هاااااا 

 شروین : محله مون و یادته ؟!
 نفس : آره اتفاقا همون روز که زدم به چراغ ماشینت  قبلش رفته بودم اونجا  
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 شروین : یادته چقدر شیطون بودي ؟!
 فس : آره ولی تو و اکیپتون خیلی مارو اذیت میکردین ن 

 شروین : دیگه به اندازه تو شیطون نبودیم 
 نفس : تو االنم گودزیالیی 

 شروین : چی چی ام ؟!
 نفس : گودزیال 

 شروین : استیکر خنده 
 نفس : مگه دروغ میگم ؟! شروین : چی بگم 

 نفس : خوابت نمیبره ؟! 
 شروین : نه چطور ؟! نفس : برعکس من خیلی خستمه 

 شروین : پس برو بخواب عزیزم 
 نفس :  شبت بخیر 
 شروین : شب خوش

بازم اون حس عجیبه اومده بود سراغم  کم کم داشت از شروین خوشم می 
 اومد ولی بازم خیلی دلم میخواست اذیتش کنم 

 واب رم کردم با لگدي که ارغوان بهم زد از خ 9فردا صبح ساعت 
 نفس : اووووي نکبت آشغال 

 کالس داریم و تو هنوز کپه ي مرگتو زدي  10ارغوان : ساعت 
 نفس : مگه ساعت چنده ؟ 

  9ارغوان : 
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 پتو رو تقریبا شوت کردم و بلند شدم بدو بریم که دیررر شد 
 ندونستم چی بپوشم  سریع اماده شدیم و ریختیم تو ماشین 

نداشتم .... صداش زیادي رو مخ بود و حسابی یر  حوصله کالس امجدي رو
 میداد ما تو استاد شانس نداشتیم 

 یکی از یکی چیز تر 
 بعد از کالس امجدي به سمت سلف رفتیم 

 ارغوان : من شیر کاکائو میخورم 
 پانیذ : منم هوس کردم 

 ارغوان : واسه من دوتا بگیر 
 شقایق : ویار داري ؟!

 مارغوان : نقشه دارم گل 
 تا لیوان شیر کاکائو گرفت و به طرف میز اومد  5شقایق 

 شقایق : این دوتاي تو این مال تو اینم مال تو 
 ارغوان یه قلوپ خورد و از سر جاش بلند شد 

 اکیپ پسراي همسایه مون سر یه میز نشسته بودن که کنار سطل زباله بود 
 تقریبا حدس زدم ارغوان میخواد چیکار کنه 

همون لحظه ماهان بلند شد و با یه پسر که نمیشناختمش سالم و احوال 
 پرسی کرد 

ارغوان از همون فاصله لیوان شیر کاکائو شو با یه زاویه خاص و دقیقی به بهونه 
 سطل اشغال پرت کرد 
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 رو شلوار ماهان  وااااایییی شلوارشم سفید بووووود 
 حاال کاشکی اینجاش نریخته بود 

 خنده میز و دندون میگرفتیم  ما سه تا زا
 ماهان عصبانی به ارغوان نگاه کرد و گفت : مگه کوري ؟! 

ارغوان خیلی ریلکس گفت : وا تو کنار سطل آشغالی وایسادي مگه جاي دیگه 
 نیست 

 ماهان : نچ حاال من با این شلوار چی کار کنم 
 خود پسرا هم به زور جلو خنده اشون و گرفته بودن 

یطنت  شقایقم گل کرده بود همون لحطه مهرداد بلند شد و مثل اینکه ش
 هواسش کامال به شلوار ماهان و یه فکر واسه پاك کردن اون بودن 

 شقایق : بچه ها بریم دیگه ؟! 
 نفس : آره 

بلند شدیم و به طرف در رفتیم قبل از اینکه خارج بشیم شقایق به سمت میز 
 با چیز دیگه پاك بشه پسرا رفت و گفت : فک نکنم به جز شستن 

ازشون فاصله گرفت و به طرف سطل اشغال رفت یه اپل طالیی رنگ توي 
 دستش بود اونو پرت کرد تو سطل  

 شقایق : حاال بریم 
 پانیذ : مال کدوم بدبخت بود ؟! شقایق : اون بچه مایه داره تیشرت لیمویی 

 و بعد به مهرداد اشاره کرد 
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این اگه دزد میشد چقدر وضعش خوب بود من اصن   خدایاااااا پناه میبرم به تو
 نفهمیدم کی موبایل رو برداشت 

 با سرعت دوهزار از سلف بیرون اومدیم و سر کالس بعدي نشستیم
نفس : بچه ها شانس بیاریم موقعی که داریم میریم خونه اینا جلومون سبز 

 نشن 
 پانیذ : بشن میخوان چی کار کنن 

شیر کاکائو میرخت و گوشی اپلت و مینداخت تو  نفس : اگه یکی رو شلوارت
 سطل اشغالی از سرش میگذشتی 

 پانیذ : اوال من اپل ندارم گوشیم اچ تی سی هست  دوما سر به تنش نمیزاشتم 
شقایق : پس نتیجه میگیریم نباید تا یه مدت جلوشون سبز بشم ... اینقدر دلم 

میخواست بدونم وقتی بفهمه گوشیش تو سطل آشغال چیکار میکنه  آیییی 
 قیافش دیدنی میشد 

 ارغوان :  اوووو بچه ها آدرس پیج این شلوار کاکائویی رو تو اینستا پیدا کردم 
 پانیذ : چیه آیدیش ؟!

 : ارغوان  
mahan _ .mo .... پیجش قفله 
 شقایق : درخواست بده 

 ارغوان : دادم ولی اگه بفهمه منم عمرا قبول کنه 
پانیذ : منم اگه یکی شیر کاکائو ،یرخت روم بعدشم تو اینستا بهم درخواست 

 میداد قبول نمیکردم 
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 شقایق : نفس تو رانندگی میکین سا سرت تو گوشیته 
 پانیذ : االن به کشتنمون میده 

تا آخر سرم و فرو کرده بودم تو گوشی و به پی اماي شروین جواب میدادم 
 اصال حواسم نبود پشت فرمون نشستم 

شروین : حاال میگیم ارغوان شیر کاکائو ریخت رو شلوار ماهان !! گوشی مهرداد 
 و کی انداخته بود تو سطل آشغالی 

 ؟!  نفس : چطوري پیداش کردین
 شروین : زنگ زدیم صداش از اونجا اومد  کار تو بود ؟! 
 نفس : نه به خدا کار شقایق بود . 

 نفس : شروین االن پشت فرمونم رسیدم بهت پی ام میدم
 شروین : مواظب باش حاال ماشین هیچی خودتت چیزیت نشه  

هر وقت از این حرفا میزد.... اصن هروقت باهاش چت میکردم یه حسی بهم 
 دست میداد 

با سرعت به سمت خونه حرکت میکردم و اصال حواسم به حرفایی که اینا 
 میزدن نبود

 فقط میخواستم سریع تر برسم خونه و به شروین پی ام بدم 
 راستشو بگم ازش خوشم اومده بود چهره مغرور و جذابی داره 

 ماشین و تقریبا شوت کردم تو پارکینگ 
 ریم خونه نفس : بدو بدوین پیاده شین ب

 شقایق : وا نفس خوبی ؟!
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 پانیذ : فک کنم خبر اتیش گرفتن خونه رو بهش دادن 
 نفس : گمشین بابا 

 ازشون جلو زدم و خودم زودتر رفتم هنوز لباسامو درنیاورده بهش پی ام دادم 
 نفس : رسیدم 

 شروین : سالم ؟! نفس : اوهوم 
 شروین : خداروشکر 

 نفس : شروین ؟ 
 شروین :جانم 
 نفس : هیچی 

 شروین : بگو دیگه 
 گهنفس : هیچی دی

 شروین : نفس دوست دارم ببینمت تنهایی ؟! 
 نفس : واسه چی ؟! 

 شروین : چون ازت خوشم میاد 
 واییییییی  قلبم که در اوج بود بیشتر اوج گرفت پس حسمون دو طرفه بود 

 شروین : میخوام این احساس و بیشترش کنم 
 تا کجا نفس : 

 � =شروین : 
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واییییییی  وقتی این دو تا استیکرایی و که فرستاد و دیدم دیگه در حال غش 
 کردن بودم 

ولی نه نفس تو هیچی از اون نمیدونی ... خب خودش که داره میگه میخوام 
 آشنا بشیم بیشتر 

نفس خام نشو ... تو ساکت باش لطفا ... اصال از خودت پرسیدي واسه چی 
 بهت پی ام میده ...

 میدونی دوست دختر داره یا نه ؟! 
 نفس : دوست دختر داري ؟! 

 شروین : پارسال باهاش کات کردم 
 نفس : واسه چی ؟!

 شروین : بهم خیانت کرد  
 نفس : متاسفم 

شروین : مهم نیست فراموشش کردم ... تو چی پسري تو زندگیت هست ؟! 
 نفس : نه 

 ی ام داد همون لحطه سامیار بهم پ
سامیار : خوشگله ؟! بنظرم سامیار بهم بی احساس نبود ولی خب من که بهش 

 حسی نداشتم
 حوصلشو نداشتم واسه همین برگشتم تو پی وي شروین 

 شروین : عصر تنها بیا پایین بریم بیرون 
 نفس : کجا بریم ؟ 
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 شروین : کافی شاپ 
 فک نکنم بتونمنفس : نمیدونم باید یه طوري اینارو بپیچونم که 

 شروین : اونا با من 
 نفس : چیکار میخواي بکنی ؟! شروین : حاال دیگه 

 نفس :شروین بیخیال بیرون رفتن 
 شروین : نووووووچ 

 نفس : من برم لباسامو عوض کنم 
  6شروین : عصر میبینمت ساعت 

 نفس : بهت قول نمیدم 
 شروین : قول میدي .... فعال 

 نفس : فعال
 بلند شدم و لباسامو عوض کردم خبري از بچه ها نبود 

اري و پانی داشتن تلویزیون میدیدن شقی هم کلشو فرو کرده بود تو گوشی و 
 ناخونش و میخورد 

 نفس : هی شقی ؟!چی شده ؟ 
 دیدم اشک از چشماي درشت و مشکی رنگش ریخت پایین و گفت : نیروان 

 برگشتی تهران عقدتون میکنیمشقایق :  مامانم  میگه اولین سري که 
 .. میگم من نمیخوام شوهر کنم ... اصن برنمی گردم تهران 

 به طرفش رفتم و بغلش کردم 
 اخییییی خواهریم و میخواستن به زور شوهر بدن 
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نفس : نیروان پی پی خورده یه لیوان آبم روش مگه کسی جرات داره خواهري 
 منو شوهر بده اونم به زور 

 ؟! حواس اري و پانی هم به ما دوتا جمع شده بود مگه من مردم 
 پانیذ : نترس این شقایق که من میشناسم به زور شوهر کن نیست 

 شقایق : من از نیروان خوشم نمیاد 
ارغوان : حق داري اخالقش خیلی گنده و مغروره پسره ي از دماغ فیل افتاده 
همون یه باري که تو تولدت دیدمش واسه هفت پشتم بس بود تا بشناسمش 

 چطور موجودیه 
نفس : گریه نکن دیگه حیف این اشکا نباشه .... گریه نکن پسر ارزش نداره  

 پانیذ بزن پی ام سی یه آهنگ توپ بزار 
 ی ام سی و همون لحظه آهنگ بامرام تهی رو داشت پخش میکرد زد پ

 یه قر دادم و چند تا بشکن زدم 
 نفس : بیخیال دنیا بابا پاشو برقص 

این و گفتم و رفتم وسط  پشت بند من ارغوان پرید وسط و باهم دیگه اي قر 
 میدادیم 

 نفس : شقی بلندش کن 
 شقایق ولم و زیاد کرد و خودش اومد وسط 

 س : آفرین دختر بیخیال همه چی نف
 تا آهنگ بعدي هم همین طور میرقصیدم چه شاد بود  چه غمیگن  6با 

 برعکس چهره ام خیلی استرس داشتم
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 یه جورایی دلم میخواست برم یه جورایی هم میترسیدم  6واسه عصر ساعت  
 نمیدونستم برم ... نرم 

 یه دفعه بلند گفتم : میرم 
 متی ؟! ارغوان : کجا به سال
 نفس : چی کجا ؟!

 ارغوان : میگی میرم  
 نفس : هیچ جا من کی گفتم میرم 

 شقایق : راست میگه همین االن گفتی میرم
 نفس : خدا شفا تون بده کر شدین 

شقایق : ببخشید دوتا گوش من دارم دوتا گوش ارعوان دوتا هم پانی بنظرت 
 تا گوش اشتباه شنیده ؟!  6هر 

 پانیذ : ببین نفس این روزا خیلی مشکوکیاااا 
 نفس : اون عمه ارغوانه که مشکوکه 

 ارغوان : ایشششش خبر مرگش زودتر 
شقایق : راست میگه ساعت یک بدون شال شروین پشت فرمون چت کردن 

 پایه نبودن واسه کرم ریزي ...
 م برم بیرون نفس : خدا شفاتون بده .... من واستون دعا میکنم ... عصرم میخوا

 شقایق : کجا میخواییم بریم 
 نفس : میخواییم نه ... میخوام برم بیرون .... تنها 

 ارغوان : استغفراهللا 
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 بود که ... 6ساعت 
 یه تیپ سیاه و سفید  زدم و پریدم روي صندلی میز توالت 

یه رژلب کالباسی کمرنگ کشیدم خط چشمم مثل همیشه بلند و پهن همین 
 کافی بود 

 بلند شدم و با برداشتن کیفم از اتاق بیرون اومدم 
 ارغوان : کجا به سالمتی ؟! نفس : میرم یه کم بگردم 

 شقایق : خب ماهم میاییم 
 نفس : تنها میرم 

 از واحد بیرون اومدم و توي پارکینگ منتظر شروین موندم
 دل تو دلم نبود یه استرس عجیبی داشتم باورم نمیشد

 و به شروین ببازم به این زودي دلم  
 چی واسه خودت می بري و میدوزي نفس 

طولی نکشید که صداي بوق ماشین شروین همه هوش و حواسم و به خودش 
 جلب کرد 

 اااااي جااااان تیپ شو 
یه تیشرت ساده بنفش با یه شلوار جین آبی کمرنک ساده اما فوق العاده 

 جذاب 
 در جلو رو باز کردم و نشستم 

 ااان مثل همیشه خوشگل و دوست داشتنی شروین : اي ج
 نفسم بند اومده بود و قلبم هر لحظه وحشی تر میشد 
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 یه آهنگ عاشقانه پلی کرد و راه افتاد 
 شروین : نمیخواي جواب سالم مارو بدي خانوم ؟! 

 نفس : اي واي ببخشید سالم  
 شروین : عجب 

 عینک آفتابیشو از روي چشماش برداشت و روي سرش گذاشت 
 نیم رخ فوق العاله جذابی داشت 

اااااییییی خدا نفس الل مونی بگیر آخر اینقدر از این تعریف میکنی یه بالیی 
 سرش میاد 

 شروین : درس و دانشگاه چطوره ؟! 
 نفس : خوبه ولی ..

 شروین : ولی چی ؟
 نفس : هیچی نمیدونم چرا حوصله درس خوندن ندارم 

 شروین : بیخود باید بعد از دانشگاه مطب بزنی 
 نفس : نه روانشناسی و همین جوري دوست دارم 

شروین : یعنی نمیخواي مغز یه روانی و که دیوونه خودت کردي روانشناسی 
 کنی 

از خجالت دستی به شالم کشیدم ذوق کرد و گفت : اي قربون اون خجالت 
 شی ؟کشیدنت ... میشه با من اینقدر سرد نبا

 شروین : موهات و رنگ میکنی ؟ 
 نفس : اوهوم ... بهم میاد ؟ 
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 شروین : جیگر میشی 
 نفس :  مرسی 

 شروین : خب رسیدیم 
 ماشین و زد بغل و یه پارك دوبل قشنگ کرد 

 پیاده شدیم و به سمت کافی شاپ رفتیم .... چقدر قشنگ و شلوغ بود 
اولین باري بود که می اومدم اینجا پشت یه میز نشستم و شروین هم روبه روم 

 نشست 
 شروین : بچه خود تهرانی ؟! نفس : آره 

 شروین : کجاي تهران زندگی میکنین ؟! نفس : نیاوران 
 شروین : اوووو بچه مایه داري پس .... تک فرزندم که هستی 

 نفس : آره خب 
ست خواهر برادر داشته باشی ؟! نفس : چرا خب شروین : هیچ وقت دلت نخوا

 ... تک فرزندي خیلی بده ... اما از یه طرفی هم خوبه 
 شروین : حتما از نظر ولخرجی 

 نفس : دقیقا 
شروین : از قیافت معلومه پول تو دستت بند نمیشه واال ما هم اگه اینقدر پول 

 داشتیم ولخرج بودیم 
ي خرید میکنم .... تو چی چند تا خواهر نفس : ولخرج نیستم ... فقط زیاد

 برادرین ؟! شروین : یه خواهر دارم 
 آره دو تا بچه داره  23نفس : چند سالشه ؟! ازدواج کرده ؟! شروین : 
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 نفس : اوووو مگه چند سالگی ازدواح کرده ؟
 سالگی  17شروین : 

 نفس : چقدر زود ... شوهر برا چش بود ... درسش و میخوند 
 شروین : بیخیال 

 نفس : شعل بابات چیه ؟! شروین : کارمند بود 
 نفس : بازنشست شده 

 شروین : مرده
 نفس : وااااقعا متاسفام 

 شروین : میگذره ... کارمند کارخونه بوده 
 نفس : اهاااا .. خدا رحمتش کنه 

شروین : مرسی ... چی میخوري نمیخواي سفارش بدي ؟! نگاهی به منو 
 گفتم : انداختم و

 نفس : آیس پک 
 همون موقع گارسون اومد و شروین دوتا آیس پک سفارش داد

 نفس : دوست دارم خواهرتو ببینم 
 شروین : اونم به وقتش

 نفس : چرا از من خوشت میاد 
 شروین : یه حس خاصی بهت دارم  از همون روزي که زدي به ماشینم 

ت اون روز فکرش و میکردي پقی زدم زیر خنده  و گفتم : واقعا متاسفم باب
 اینطوري آشنا بشیم 
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 شروین : نه 
 نفس : خب اسم این حس خاصه چیه ؟! شروین : عشق 

 نفس : راستی من هنوز نمیدونم چند سالته 
  25شروین : 

 نفس : روانشناسی میخونی ؟!! شروین : اره 
 نفس : پشت کنکوري بودي ؟! 

 شروین : نه لیسانس کامپیوتر دارم 
نفس : خب پس واسه چی دوباره داري روانشناسی میخونی ؟! شروین : عالقه 

 دارم 
 نفس : هووو چه حوصله اي داریاااا 

 همون طور که آیس پک ها رو میخوردیم  بازم مشغول حرف زدن شدیم 
نفس : چرا به جا زندگی با خانوادت با کاوه اینا زندگی میکنی مگه خونتون 

 اصفهان نیست ؟ 
شروین : مامانم پارسال فوت کرد .... خونه رو فروختم و با پولش همین ماشین 

 رو خریدم 
 با کاوه و اینا هم که از بچگی رفیقیم 

 نفس : منم با اري و اینا االن چهار سال دوستیم 
 شروین : پایدار 

 نفس : مرسی همچنین دوستی شما 
 شروین : نفس ؟ 
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 نفس : بله ؟ 
 شروین : یه چی بگم ؟

 نفس : بگو 
 نزدیک تر اومد و در گوشم گفت : خیلی دوستت دارما

 نفساش که به الله ي گوشم میخورد همه تنم و مور مور میکرد 
 قلبم  از جاش میخواست بزنه بیرون 

 کنترل هیچی دست من نبود 
 با چشماي خوش رنگش زل زد بهم و گفت : 

 شروین : نظر تو راجب من چیه ؟ 
 . تو ... یه پسر جذاب و ...نفس : خب .. ینی .

 سرم و پایین انداختم و به میز چشم دوختم 
 اصال نمیدونستم چم شده ....

شروین : ااااي جونم قربون اون خجالت کشیدنت ... من با همین دوتا کلمه 
 فهمیدم حستو  نفس ؟ 

 نفس : بله ؟
 شروین : از حاال دیگه بله نه جانم ؟ 

 نفس : جانم ؟ 
 رش هستی شروین : تا آخ

انگار که برق گرفته بودم .... نمیدونم هیچی دست خووم نبود ... مغزم هر کلمه 
 اي و که میخواست میداد بیرون 
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 نفس : هستم 
 شروین : قسم میخوري ؟ 

 نفس : به جون مامانم 
 شروین : عاشقتم 

 دستشو روي دستم گذاشت و با یه نگاه فوق العاده خاص نگام کرد ....
 از کافی شاپ بیرون اومدیم صدا خندمون فک کنم کل  خیابون و پر کرده بود 

 شروین : هستی قدم بزنیم 
 نفس : چرا که نه 

 دستشو توي دستم گذاشت ... گرماي دستش حرارت کل بدنم و تغییر میداد 
 دست تو دست هم قدم میزدیم و میخندیدیم 

 شروین : میخواي واست خرس بخرم ؟ 
 نفس : نه بابا خرس میخوام چیکار 

 شروین : نگو دوست ندارم که میدونم عاشق خرسی اونم قرمز 
 نفس : از کجا میدوین ؟ 

 شروین : از اون اکس که با خرس قرمزت گداشتی اینستا مشخص بود 
 نفس : مگه منو فالو میکنی ؟ 

 شروین : پ ن پ 
 بدي  نفس : واااییی بعدا یادت باشه حتما ایدیت و بهم

 دستم و کشید و رفتیم داخل عروسک فروشی 
 شروین : سالم اقا خسته نباشید 
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 فروشنده : سالم ... خیلی خوش آمدید ... در خدمتم 
 شروین : نفس اون سمت چپی خوشگل تره یا اون یکی ؟ 

 نفس : هردوتاش خوشگله 
 شروین : یعنی دوتاش و بخرم 

 نفس : نههههه 
 شروین : پس کدوم ؟ 

 : سمت چپی اون که قلب دستشه نفس 
 شروین : اون سمت چپی لطفا 

 فروشنده خرس و پیچید و شروین پولش و حساب کرد  چقدرم گرون بود 
 نفس : خرسم گرون شده هاااا 

شروین : اینا که چیزي نیست .... شما جون بخواااا .... ما شاه رگم تقدیم 
 میکنیم 

 
همین طور قدم میزدیم و اون خرس گنده رو بغل کرده بودم همه نگامون 

 میکردن 
 شروین : به چی میخندي ؟ 

 نفس : من و تو با این خرس گنده ... همه دارن نگامون میکنن
 جلو تر که رفتیم به یه گل فروشی رسیدیم 

 شروین : خسته شدي ؟ 
 ده هست نفس : یه کوچولو ... البته همش تقصیر این خرس گن
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 شروین : یعنی دوستش نداري
 نفس : عاشقشم 

 شروین : همین جا وایسا االن برمیگردم 
 روي نمیکت کنار پیاده رو نشستم و این خرس و هم اونجا گذاشتم 

 موبایلم زنگ خورد از توي کیفم بیرونش اوردم  مامان بود 
خودم حال و  نفس : یه سالم جانانه خدمت بهترین مامان دنیا ... سالم مامانی

 احوال ؟ 
 مامان : علیک سالم دختر بی معرفت 

 نفس : دلت میاد مگه تو چند تا نفس داري ؟ 
مامان : اي قربون یکی یه دونه خودم رفتی اصفهان یادت رفته یه مامان و 

 باباي چشم به راه داري 
 نفس : عزیز دلم سرم گرم درس و دانشگاه هست دیگه 

مامان : خوب درس بخونیاااا میخوام این افسردگی که گرفتم به دست تو خوب 
 بشه 

 نفس : دور از جون مامان گلم .... بابا چطوره ؟ 
 مامان : باباتم درگیر کار کارخونه منم تو خونه اینقدر حوصلم سر میره 

 نفس : خب برو خونه خاله خونه داییی برو بیرون خرید 
 نمیشه خونه این و اون باشی مامان : کل روز و که 

 نفس : یه جوري خودت و سرگرم کن مامانی 
 مامان : واسه عید که دیگه میاي ؟ 
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 نفس : کووو حاال تا عید ! 
مامان : مادرم دیگه دلم به یکی یه دونه ام خوشه ... ارغوان و دوستات چطورن 

 ؟ 
 همون لحظه شروین با یه دسته گل رز قرمز  بزرگ جلوم سبز شد 

 شروین : واسه خوشگل ترین عشق دنیا
 به موبایلم اشاره کردم و دستم و رو بینیم گذاشتم  

مامان : صداي چی بود ؟ کجایی تو اصن ؟ اینقدر دلم واست تگ شده بود که 
 یادم رفت ازت بپرسم 

 نفس : با ارعوان اینا اومدیم بیرون ... همشون سالم میرسونن 
 ه من به تو زنگ بزنم تو که زنگ نمیزنی مامان : سالمت باشن ...که اینک

 نفس : ما کوچک شما هم هستم 
 مامان : عزیز دلمی ... مواظب خودت باش ... یادت نره دوست دارم 

 نفس : تو هم یادت نره عاشقتم باي باي 
گوشی و قطع کردم و یه نفس عمیق کشیدم دست گل و از شروین گرفتم و 

 بوش کردم
 گذشت نفس : خداروشکر به خیر 

 شروین : مادر زنم بود ؟ 
 نفس : آره 

شروین : خب میدادي ماهم سالم علیک کنیم زشته که ...فردا میگن داماد 
 حاج مجتبی معتمد سر و زبون نداره 
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 نفس : اسم باباي من و از کجا میدونی ؟ 
 شروین : کاوه بهم گفت 

 نفس : شماره موبایل من و هم کاوه بهت داد 
 غا بهم دادن شروین : اون و کال

 نفس : هیییی چه کالغایییی 
 شروین : رز دوست داري دیگه ؟ 

 نفس : میمیرم براش 
 گوشیشو بیرون اورد و گفت : یه سلفی بگیریم 

 نفس : بگیریم 
 شالمو درست کردم و با خرس و دست گل یه عالم عکس گرفتیم 

 شروین :یه کم دیگه بخند 
 شروین : همشون عالی شد 

 و بعدا واسه خودمم بفرست نفس : اینار
 شروین : اوکی

نمیدونستم چرا همه چیز اینقدر زود داشت میرفت جلو .... یه حس مبهم 
 داشتم ... یه چیزي بین ترس و خوشحالی 

 همه ي اون مسیري و که پیاده اومده بودیم برگشتیم 
 خرس و گال رو گذاشتم روي صندلی عقب و نشستم جلو 

 نفس : حاال من چطور این گال و خرس و  ببرم خونه 
 شروین : خیلی راحت 
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نفس : خب نمیگن اینارو کی داده ... جدیدا بهم خیلی مشکوکن ... به زور از 
 دستشون در رفتم 

 شروین : خب من نگهش میدارم 
 نفس : مررسی 

 شروین : قابل نداره خانومی 
ام و هم بیرون خوردیم و ساعت تا رسیدن به خونه یه تیکه حرف میزدیم ش

 بود که رسیدیم خونه  12
 من زودتر از شروین رفتم باال هرچی گشتم کلید و پیدا نکردم 

زنگ و زدم و پانیذ در و باز کرد اي درد بی درمون بگیري همون لحظه شروین 
 با دست گل و خرس از اسانسور پیاده شد 

به من گفت : حاال هم نمی  پانید یه نگاه بدي به شروین انداخت و بعد رو
 اومدي 

 نفس : علیک سالم پانی خرگوشه 
پانیذ : مرض  نفس چند وقته خیلی سرخود شدیاااا ... میري میاي کسی 

 نمیفهمه کجا میري دیر میاي می...
 نفس : بس کن خوابم میاااد 

 رفتم تو اتاق و لباسام و عوض کردم اصال حوصلشو نداشتم 
 اومد و من داشتم آرایشم و پاك میکردم پانیذ دنبالم تو اتاق 

 پانیذ : نفس من با تو حرف میزنمااا 
 نفس : پانی حوصله ندارم 
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 پانیذ : همین دیگه خوشی زده زیر دلت خیلی سرخود شدي 
 پتو و بالشت  برداشت و از اتاق بیرون رفت بهتر حوصله شو نداشت

 داده بود  رو تخت ولو شدم و واي فاي و روشن کردم  شروین پی ام
 شروین : عشقم بیداري ؟!

 نفس : آره عزیزم  
 شروین : نمیخواي بخوابی ؟ 

 نفس : چرا امروز خیلی بهم خوش گذشت بابت همه چی ممنون
 شروین : قابل تو رو نداشت خانومم لیاقت تو بیشتر از ایناس 

 شروین : بچه ها گیر ندادن ؟ 
نفس : چرا اتفاقا پانیذ خیلی روي مخم بود االنم قهر کرد رفت پیش شقایق و 

 اینا 
 شروین : بیخیال تو بخواب ... خوب بخوابی 

 نفس : شبت خوش 
 اومدم بخوابم که ارغوان پی ام داد 

 ارغوان : اوووي نکبت کجا بودي تا حاال 
 نفس : اري بگیر بکپ 

 ارغوان : فردا صبح حسابت و میرسم 
 نفس : بروووو باباااااااا 

 شروین : مگه نمیگم بخواب ... آف شو دیگه 
 نفس : باشه عزیزم 
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نت و خاموش کردم گوشیمو کنار گذاشتمو خواب هفت پادشاه عربستان و 
 دیدم 

 ماجراي شروین و واسه بچه ها تعریف کردم 
نمیدونم چرا اینقدر زود به شروین دل باختم شاید به خاطر اینکه تنها بودم 

 شاید یه حمایت گر دیگه میخواستم 
 شاید به خاطر فراموش کردن گذشته 

 شاید...
 جواب سوالمو نمیدونستم 

امروز یه کم بی حوصله بودم شروین و هیچ کدوم از پسرا امروز کالس نیومده 
 بودن 

 ان .... اصن سر به تنشون نباشه حتی اون شروین به درك میخوام نی
 من دیگه دوست ندارم تنهایامو با کسی پر کنم 

 شاید االن بگی تکلیفت باخودت معلوم نیست ولی آره من میخوام تنها باشم 
 حتما همینارو بهش میگم 

 کوله پشتیمو کمی جابه جا کردمو از سالن بیرون رفتم 
 شقایق : نفس پکري ؟ 

 وصله ندارم .... دیگه دوست ندارم با شروین باشم نفس : ح
 ارغوان : به این زودي ازش خسته شدي 

نفس : من اصن دوست ندارم شوهر کنم .... آقا باال سر میخوام چیکااار ؟  هر 
 ساعتی بگه موهات و بکن تو .. رژلبت پر رنگه 
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 ارغوان : ولی من کم کم داره از ماهان خوشم میااااد 
 نفس : مبارکه 

 ارغوان : هی پانی همه رل زدن و ما بدبختا سینگل موندیم 
 پانیذ : من که کاوه از همون روز آسانسور بهم پی ام میده 

 همگی رو سر پانیذ خیز آوردیم و گفتیم : چی ؟ 
پانیذ : ااااا چه خبرتونه کف حیاط دانشگاه هستیناااااا .... خب میخواستم بهتون 

 بگم ..
 : آي ام سینگل فور اور شقایق 

ارغوان : نترس ماهان میگه مهرداد گلوش پیشت گیر کرده ... ازم خواست یه 
 کاري کنم 

 شقایق : غلت کرده ... من از این بچه مایه داره هیچ خوشم نمیاد 
 نفس : دلتم بخواااد 

شقایق : من اگه دلم میخواست گوشیشو نمینداختم تو سطل زباله ، پونز 
رو صندلیش ، اسمشو تو بسیج دانشجویی نمی نوشتم ، نمرشو تو نمینداختم 

 دفتر کالسی استاد تغییر نمیدادم ... بازم بگم ؟ 
 ارغوان : اوکی فهمیدیم 

نفس : به خدا منم داشتم خر میشدمااااا .... من ي بار عاشق ي نفر شدم واسه 
 هفت پشتم بس بود 

 ارغوان : سینا ؟ 
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دوست ندارم اسمشو بشنوم ... همه پسرا عوضین نفس : بهت گفته بودم دیگه 
 ... همه شون یه چیزن ... همشون خیانت کارن 

 شقایق : اصن گور باباي پسر ... خودمون و عشقه
 میخواستیم سوار ماشین بشیم که نسترن صدام زد 

 نسترن : نفس ؟ نفس ؟ 
.. واییییی همین و کم داشتم اصن حوصلشو نداشتم دختر افاده اي مغرور .

 نفس : بله ؟ 
 نسترن : یه چند تا سوال داشتم 

 نفس : در مورد ؟ 
 نسترن : شروین ؟ 

 نفس : چی میخواي بدونی ؟ 
 نسترن : رنگ مورد عالقشو ؟ 

 نسترن : لطفا دیکه الزمش دارم 
 نفس : قرمز جیغ با سبز یشمی 

 نسترن : مطمئنی ؟ 
 نفس : آره حاال چرا از من پرسیدي ؟ 

 نسترن : آخه واال تو این روزا زیادي باهاش میچرخی 
 نفس :  خدافظ 
 نسترن : ممنون 

 وقتی نسترن ازمون فاصله گرفت ارغوان گفت : چه سلیقه زشتی داره ؟ 
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 نفس : کی ؟ 
 ارغوان : شروین ... سبز یشمی وعععع 

 نفس : تو یه درصد فک کن شروین این رنگارو دوست داشته باشه 
 کولش کرديپانید :  اس

 
 تا خود خونه اشک از چشمام میخواست بریزه اما بهشون اجازه نمیدادم 

 از بعد سینا دلم سنگ شده بود 
از اون موقع بود که با همه پسرا گرم میگرفتم ولی فقط دلم میخواست 

 بازیشون بدم 
 از همون موقع بود غرورم لح شده بود و دوباره به سختی ساختمش 

 که عوض شدم ...از همون موقع بود 
 پانیذ : نفس خوبی ؟ 

 نفس : آره خوبم 
 وقتی رسیدیم یه مسکن انداختم باال و تخت خوابیدم 

بار زنگ زده بود و اینترنتم و که روشن کردم یه  10وقتی بیدار شدم شروین 
 عالم پی ام داده بود 

 شروین : نفسسسسسسس ؟ 
 نفسم برید کجاییی نفسسسسس ؟ 

 ي و خوندم حوصلشو نداشتم فقط دوتا پی ام آخر
 نفس : حوصله ندارم 
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 شروین : چیزي شده ؟ 
 نفس : نه خستمه فقط 

 شروین : دانشگاه بدون من خوش گذشت ؟ 
 نفس : راستی چرا نیومده بودي ؟ 

 شروین : خوابمون برد 
 شروین : کجاش خنده داره ؟ 

 نفس : اي تنبالي گودزیال
 تا قبل از اینکه پی ام بده گوشیو گذاشتم کنار و لباس پوشیدم 

 کیفو برداشتم و از اتاق بیرون اومدم 
 شقایق : کجا به سالمتی ؟ با شري داري میري بیرون ؟ 

 نفس : نه حاضر شین بریم بگردیم 
 ارغوان : نفس میخوام باهات حرف بزنم 

 نفس : میشنوم 
 ارغوان : جدي ؟! نفس : اوکی 

ارغوان : تا کی میخواي خاطرات سینا رو گوشه قلبت چال کنی ؟ تا کی 
 میخواي از پسرا متنفر باشی ؟ 

 تا کی میخواي همه رو مثل سینا ببینی ؟ 
 نفس : اري حوصله این یه بحث و ندارم 

ارغوان : گفتم میخوام جدي باهات حرف بزنم .... نفس بنظرم شروین دوست 
 اه واسه فراموش کردن گذشته باشه ؟ داره ..، این میتونه یه ر
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 نفس : آدم یه اشتباه و دوبار انجام نمیده ؟ 
 ارغوان : نفس فک کن 

 نفس : باشه ... حاال میاین یا خودم تنها 
 قبل از اینکه بقیه حرفمو بزنم شقایق گفت : خفه شو اومدیم 

 ریخیم تو ماشینو  و راه افتادیم 
ه ... شاید بگم بیشتر جاهاي تاریخی و سی و سه پل ... چهل ستون ... موز

 رفتیم و یه عالم عکس انداختیم 
 عصر بستنی خوردیم و واسه شام هم یه رستوران عالی رفتیم ...

 شقایق : اووووي دوستان ؟ 
 پانیذ : هااان ؟ 

 شقایق : خسته شدم دیگه 
 ارغوان : منم همین طور 

قیافه هامون دیدنی بود پلکاي ارغوان از بی خوابی داشت می افتاد پانیذ دل 
 درد گرفته بود و شقایقم رو میز ولو شده بود 

 نفس : پاشین پاشین بریم که آبرمون و بردین 
 جمعشون کردم و سوار ماشین شدیم 

 بود که رسیدیم خونه 12ساعت 
 ارغوان : نفس ؟ نفس ؟ 
 م و گفتم : یکی از چشمامو باز کرد

 نفس : هااان ؟ 
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ارغوان همون طور که جلو آینه مقنعه شو درست میکرد گفت : پاشو پاشو که 
 امروز سهرابی میخواد برگه ها رو بده 

 نفس : ااااي خبر مرگش زودترررر 
 پتو رو انداختم اون ور و سریع از سرجام بلند شدم 

 و ماشین بعد از شستن صورتم حاضر شدم و با بچه ها ریختیم ت
 نفس : اااااا ااااااچووووو 

 پانیذ : سرماخوردي ؟! نفس : فک کنم 
 نفس : اااا اااااا چوووووو 

 شقایق : فک نکن مطمئن باش 
پانیذ : ارغوان انگار امروز خیلی شارژي ؟! ارغوان یه بشکن زد و گفت : چرا 

 نباشم ؟! شقایق : نکنه بازم نقشه داري ؟! 
 باشم ارغوان : چرا نداشته 

 پانیذ : اااي بابا ولشون کن دیگه 
 ارغوان : تازه شروع کردم 

 شقایق : چی کارش داري اري من پایتم 
 ماشین و بیرون دانشگاه پارك کردم و پیاده شدیم 

 نفس : ااااااچوووو .... اچووووووووو 
 پانیذ : بدجور سرما خوردیاااااا 

 نفس : با یه سرماخوردگی حله 
 بیرون آوردم و آب بینیم و پاك کردم  یه دستمال کاغدي



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 114  

 

 طبق معمول حوصله سهرابی و نداشتم .... مخصوصا حاال که سرماخورده بودم 
 یه سردرد وحشتناك اومده بود سراغم 

 اچوووووو 
سهرابی : اصال از نمرهاتون راضی نبودم بعضیا که طبق معمول خراب کردن و 

بعضی ها هم مثل همیشه ولی از بعضی ها اصال توقع همچین نمره هایی 
 نداشتم 

  12منصوري 
 10صادقی 

  19شکوهمند 
  19معتمد 

 داشتم شقایق  20... از تو انتظار  17محمدي 
  15کاظمی 
 گه چرااا ؟ مهرداد تو دی 13/5شهبازي 

 محمودي 
 و ....

 نمره من و شروین یکی شده بود 
 چیه خودش واست نوشته انتظار داري یکی نشه 

 شقایق همون موقع یه نیشگون گرفت و گفت : که هیچی نخوندي نه  
 نفس : هنوزم میگم 

 شقایق : پس چرا نمرت باالتر از من شده ؟! 
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 نفس : چون شروین واسم نوشته 
 ،؟!!؟؟ شقایق : چیییی

 نفس : لئوناردو داوینچی 
 ااااچوووووو  

 کیفمو رو شونم جابه جا کردم و با بچه ها به طرف سلف رفتیم 
 ارغوان : راستی نفس ؟ 

 نفس : هااان 
 ارغوان : نسترن واسه چی اون روز رنگ مورد عالقه شروین و پرسید 

 نفس : چه میدونم حتما میخواد واسش کادو بخره 
 چقدر لوووس اصال ازش خوشم نمیاد  پانیذ : ااااخ

 شقایق : نه من خوشم میاد ... اون عجوزه رو بیخیال چی میخورید ؟ 
 نفس : من چاییی ... اچوووو 

چایی گرم و که خوردم بهتر شدم بقیه هم واسه خودشون هرچیزي که 
 میخواستن و سفارش دادن و کوفتینگ کردند 

 نفس : کاشکی میرفتم خونه ... اصال نمیتونم سر کالس بعدي بشیم 
 ارغوان : منم حوصله ندارم 

 نفس : پاشو بریم خونه 
 پانیذ : خب ماهم میایم ؟! 

 نفس : پاشین پاشین بریم تا ترابی ندیدتمون 
 سریع از سلف جیم شدیم و ریختیم تو ماشین 
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 نفس : شقی حوصله ندارم ... بشین پشت فرمون 
شقایق پشت فرمون نشست و من رو صندلی جلو ولو شدم .... شروین یه عالم 
 توصیه هاي پزشکی بهم میکرد و یه عالم چی میگفت که چرا مواظب نبودم 
هنوز شقایق ماشین و روشن نکرده بود که نسترن دوید و خودشو به ماشین 

 رسوند 
 هاااا بچه هااااا نسترن : بچه

 نفس :باز  چی شده نسترن ؟
نسترن : پنج شنبه تولدمه همه بچه هاي کالس دعوتن خوش حال میشم شما 

 هم بیاین 
 شقایق : فک نکنم بتونیم ولی بازم تا پنج شنبه ...

 نسترن : خوشحال میشم 
 نفس : باباي 

 شقی ماشین و روشن کرد و راه افتادیم 
 شقایق : تولدشهههه 

 نیذ : کل کالسو هم دعوت کرده پا
 شقایق : چی بشه 

 ارغوان : فک کن ... گروه ما و همسایه هامون ... آریا و ارش  واییییی 
 نفس : من که حوصله جایی که نسترن باشه رو ندارم 

 شقایق : میریمممم غلت میکنی نیاییی 
 پانیذ : میریم یه کم میخندیم 
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 نفس : کادو چی میبریم ؟! 
 ون طور که دنده رو عوض کرد گفت : با سوسک چطورین ؟! شقایق هم

 پانیذ : دمت گررررم 
 ارغوان : پایتم 

پانید : راستی ارغوان امروز چه کرمی میخواستی بریزي ؟! ارغوان : میخوام 
 سطل اشغال و خالی کنم رو سر پسرا یا استاد کا وقتی رفتم دیدم خالیه 

 پانیذ : 
 شقایق : از دفعه دیگه مواد اولیه هم با خودت ببر 

دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد ..... وقتی رسیدیم لباسام و عوض کردم و 
 یه قرص سرماخوردگی خوردم 

 نفس : من میرم بخوابم 
 پانیذ : واي فاي و روشن کن 

 نفس : باشه 
 تخت خوابیدم 3مودم و روشن کردم و رفتم زیر پتو تا ساعت 

 
 { پنج شنبه / تولد نسترن }

 پانیذ : نفس زود باش دیگه چه غلتی میکنی دیر شد 
 نفس : تو آدرس و از نسترن گرفتی ؟! 

 پانیذ : اره واسم اس ام اس کرد  .... ارغوان تو کدوم گوري رفتی ؟! 
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ارغوان : مطمئنی بنفش به من میاد ؟! شقایق : آره بابا خوشگل شدي  چه 
 دعوایی بشه امشب بین آریا و ماهان 

 ارغوان : غلت کردن دعوا کنن 
 پانیذ : نفس خبر مرگت گمشو بیا دیگه 
 کیفم و برداشتم و از اتاق بیرون اومدم 

به کشتن  نفس : خوب شدم ؟! شقایق : اااي جیگرت درآد میخواي مردم و
 بدي امشب 

 نفس : بریم دیگه مگه نمیگی دیر شد 
 ریختیم تو ماشینو رفتیم به آدرسی که نسترن فرستاده بود 

 ارغوان : اگه سعید بفهمهههه 
 شقایق : منم اگه مامانم بفهمه 

 پانیذ : من واسه هیچکی مهم نیست کجا میرم و میام 
ی رفته بودیم زیارت پلی ضبط و روشن کردم و اهنگ پارسال باهم دسته جمع

 شد 
 وقتی رسیدیم جاي پارك نبود 

 پانیذ : اوووووووههه بیس آهنگو 
 شقایق : گور باباس بیس ماشین و کجا پارك کنیم 

 نفس : همین جا پیاده بشین یه جایی پارك کنم بیام
 پارك کردم   405ماشین و به زور پشت یه 

 نفس : آخیشششش
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 پام لغزید  ....هنوز یه قدم نیومده بودم که 
 نفس : آ آآآ خ 

 13دستمو گرفتم به ماشین و به زور وایسادم ... خب اخه مگه مجبوري پاشنه 
 سانتی بپوشی 
 اییییی خدااااا 

سرتاپام و تکوندم و راه افتادم ... یواش یواش دستم و میگرفتم به ماشینا و 
 میرفتم 

 بچه ها هنوز دم در منتظرم وایساده بودن 
 ون ادامه دادم لنگون لنگ

 شقایق : چی شد ؟! 
 نفس : پام لغزید 

 شقایق : هنوز نیومدیم بد بیاري شروع شد خدا آخر و عاقبتمون و بخیر کنه 
 رفتیم داخل .. صداي موزیک واقعا کر کننده بود 

 پانیذ : چقدر شلوغه !! شقایق : چییی ؟! پانیذ : میگم چقدر شلوغه 
 ارغوان : نسترن کو ؟

 ی شلوغه نفس : خیل
 پانیذ : اکسیژن کمه 

 ارغوان : بوي عطر زنونه و مردونه قاطی شده 
 تا شد 6نسترن با دو به طرف ما اومد و ما بادیدنش چشامون 
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نسترن یه تاپ مجلسی کوتاه قرمز پوشیده بود با یه دامن کوتاه سبز یشمی تا 
 روي زانوهاش 

گفتم شروین دوست نفس :  بچه ها این تیپ همون رنگی نیست که من بهش 
 داره ؟ 

نسترن که اومد بچه ها نتونستن جواب سوال منو بدن به زور جلو خندم و 
 گرفتم با نسترن سالم و احوال پرسی کردیم و تولدشو تبریک گفتم 

 گوشه سالن رفتیم و مانتوهامون و بیرون آوردیم 
دم و من یه کت زرد با یه شلوار مشکی پوشیده بودم موهامو هم فر کرده بو

 ریخته بودم دورم 
ارغوان یه لباس بنفش آستین پفی پوشیله بود و شلوار مشکی پوشیده بود 

 موهاشو هم همین طور لخت ریخته بود دورش 
پانیذ یه تاپ مجلسی پر از نگین مشکی پوشیده بود و یه دامن کوتاه تا باالي 

 زانوهاش پوشیده بود 
شقایق هم یه لباس صورتی مجلسی آستین بلند تا باالي زانوهاش پوشیده بود 

 و زیر اون جوراب شلواري رنگ پا پوشیده بود 
 پانیذ :  میخواسته طبق سلیقه شروین لباس بپوشه 

 شقایق : حاال که شروین نیومده 
 نفس : باید اومده باشه نیم ساعت پیش بهم گفت رسیدن 

 شقایق : بچه هاااا فقط ما مثل اومال اومدیم نگا لباساي بقیه کنید 
 همه لباساشون باز و لخت بود ... پوشیده تر از همه ما بودیم 
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 نفس : بهتر نجابتمون و نشون میده نه املی رو 
 پانیذ : بچه هااااا لشقاتون اومدن 
 و بلد واسه کاوه دست تکون داد 
 همه شون جیگرررر شده بودن 

 از شروین بگیر تا مهرداد و ماهان و کاوه 
 ایییییی جونم عشق خودم و نگاه 

 با نگاه داشتم واسه شروین ناز میکردم که یه مزاحم مزاحم عشقم شد 
 نسترن با قر به سمت شروین رفت و واسش یه لیوان شربت برد 

 از دور داشتم نگاشون میکردم 
ارغوان کنارم وایساده بود و  پانیذ رفت پیش کاوه و گرم صحبت با اون بود

 خبري از شقایق نبود 
منم داشتم شروین و نسترن و نگاه میکردم و از حرص تمام الك روي ناخنمو 

 داشتم می کندم 
شروین اصال تحویلش نمیگرفت و فقط سر تکون میداد  از اون فاصله 

 نمیشنیدم جی میگفتن 
جلو شروین و بعدش  فقط دیدم شروین چشماش شد چهارتا و نسترن پر خورد

 خودشو چسپوند بهش 
 استغفراهللا 

 خدایی میبینی دخترا چقدر بی حیا شدن 
 شروین از نسترن فاصله گرفت و سریع به طرف من اومد 
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 من روي مبل نشسته بودم 
 مبل ها دو طرفه بود یه مبل این وري یه مبل هم اون وري 

 یه لیوان شربت ور داشتو و روي مبل اون یکی نشست 
شروین : دختره ایکبیري اومده میگه به عشق تو رنگ مورد عالقتو پوشیدم 

 ببین 
 من از سبز یشمی متنفرررررم 

 پقی زدم زیر خنده 
شروین : چرا میخندي ؟!  کجاش خنده داره ؟! نفس : هیچی من میخام برم 

 برقصم 
 شروین : بیخود مگه بی صاحبی 

 نفس : منظور ؟! 
 صی شروین : اجازه نمیدم برق

 نفس : چه غلتاااا میرقصم خوبم میرقصم 
 شروین : پس با خودم میرقصی 

 همون لحظه احسان یکی از هم کالسی ها به طرفم اومد و گفت : 
 احسان : افتخار رقص میدین بانو 

 نیم نگاهی به شروین که در حال انفجار بود از عصبانیت انداختم 
 نفس : چرا که نه 

 م وسطبلند شدم و با احسان رفت
 واااییی المصب چقدر خوب میرقصید 
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 احسان : ممنون که قبول کردید 
 نفس : خواهش میکنم 

 احسان : بار اولتونه تانگو میرقصید ؟! وایییی ینی اینقدر اسکول میرقصیدم 
 نفس : نه قبال ام رقصیدم 

 احسان : با کی ؟! نفس : پسر داییم
 شروین نشسته بود اما ...نگاهمو دوباره انداختم به همون مبلی که 

 خبري ازش نبود 
 احسان : بهت نمیخوره اینقدر آروم باشی 

 نفس : بسته دیگه ... ببخشید 
 ازش فاصله گرفتم و دنبال شروین گشتم اما ازش خبري نبود 

 تو اون شلوغی یه زنگ زدم بهش اما هیچی نشنیدمو اونم برنداشت 
 مانتومو برداشتم و از اونجا زدم بیرون 

 واییی نباید اینطوري اعصابشو خورد میکردم 
 دوباره گوشیشو گرفتم اما رد کرد 

 بهش پی ام دادم : 
 نفس : شروین ؟! نمیخواي جوابمو بدي ؟ 

 ببخشید میدونم اشتباه کردم 
 شروین کجا رفتی وسط مهمونی ... تا دیدم نیستی منم زدم بیرون 

 شروین ؟ 
 شروین : چیه ؟ 
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 اااا باید بگی جانم نفس : چیه نداشتیما
 شروین : تو برو با احسان برقص 

 نفس : میخواستم سر به سرت بزارم 
 شروین : هیچ وقت اینجوري سر به سر من نزار 

 مرد نیستی بفهمی غیرت ینی چی 
 دلم نمیخواد زنم تو بغل یکی دیگه برقصه 

 نفس : اشتباه کردم ببخشید 
 حاال کجایی ؟ 
 شروین : خونه 

 االن میام نفس : منم 
 شروین : برو تولدت خوش باش فقط دیگه تکرار نشه 

 نفس : من با تو خوشم بی تو ناخوش 
 شروین : میخوام برم دوش بگیرم 

 نفس : برو منم میرم خونه 
 شروین : گفتم برو تولد 

 نفس : گفتم میخوام برم خونه 
 شروین : هرکاري دوست داري بکن

 کردم پشت فرمون نشستم و ماشین و روشن 
نمیدونم چرا ولی اشک از چشمام پایین ریخت اینم از اون تولوي که 

 میخواستیم کرم بریزیم 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 125  

 

 چقدر نقشه کشیده بودیم 
 خسته شده بودم از این وضعیت 

 یهویی دانشگاه اصفهان قبول شدن 
 یهویی آشنا شدن با اکیپ پسرا 

 یهویی این همه ...
 تا خود خونه یه بند گریه کردم دلم پر بود تنگ بود  گرفته بود 

 وقتی رسیدم شروین دم در واحد وایساده بود 
 شروین : کجاییی ؟ میدونی تو کی به من گفتی میام خو ... گریه کردي ؟! 

 بغضم ترکید و بلند زدم زیر گریه شروین نزدیک تر اومد و بغلم کرد 
 ه ؟!شروین : نفسم ؟! نفس چی شد

 نفس : .....
 شروین : عشقم چرا داري گریه میکنی 

 نفس : .....
 شروین : نفسم ؟ نفس

 منو محکم بغل کرده بود و زندایی آغوش گرمش 
 شروین : الهی بمیرم به خاطر حرفاي من اینطوري ناراحت شدي 

 اي الل بشم من 
 نفسم گریه نکن دیگه 
 اشکات آتیشم میزنه 

 نفس 
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 وان آب بهت بدم بیا بریم تو یه لی
 منو برد تو واحد خودشون و روي کاناپه نشوندم 

 به طرف آشپزخونه رفت و چند دقیقه بعد با یه لیوان آب برگشت 
 شروین : بیا اینو بخور 

 لیوان و ازش گرفتم و یه قلوپ خوردم 
 شروین : حاال دیگه اروم باش باشه ... الهی بمیرم ... عشقم اروم باش 

 کنارم نشست ...
شالمو از رو سرم کشید و شروع کرد با موهام بازي کردن سرم و گذاشت رو 

 سینه اش و گفت : نگاااا این وامونده واسه تو میتپه هااااا 
 نگاش کن جقدر وحشی شده االن که پیششی 

 الکردار بدجور میخوادت 
 یه لبخند زدم ...

 شروین : آاااا دیگه خندیدي !
 دلم نمیخواست از اونجا جم بخورم ولی میترسیدم یکی از بچه ها بیان 

 نفس : شروین ؟ 
 شروین : جون دلم 

 نفس : برم واحدمون 
 شروین : میخواي عشقت و تنها بزاري 

 نفس : آخه میترسم یکی از بچه ها بیان 
 شروین : نمیان اونا االن تو تولد دارن خوش میگذرونن 
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 نفس : خستمه 
 شروین : خب بخواب 
 نفس : خوابم نمیبره 

 2000بود بره رو  1000همون لحظه یه کاري کرد که ضربان قلبم که روي 
 پیشونیم و بوس کرد و گفت 

 شروین : دلم میخواد ساعت ها پیشت بشینم و نگات کنم 
 دوست دارم از میشم جم نخوري 

 خواب منو ببینی  ولی حاال که اینقدر خوابت میاد برو بخواب ولی قول بده
 شوکه شده بودم جاي بوسه اش روي پیشونیم داشت میسوخت 

شروین : چرا اینجوري نگام میکنی ؟! ..... نمیخواي بري ؟! .....   چیه خب 
 عشقم و بوس کردم 

 از سرجام بلندش شدم و گفتم : فعال 
 با پاهایی که منو یاري نمیکرد به طرف واحد خودمون رفتم

 ... خوابم می اومد ولی این شوکه خواب و از سرم می پروند سرم گیج میرفت 
 لباسام و عوض کردم و صورتم و شستم 

یه لیوان آب از تو یخچال برداشتم و یه نفس سر کشیدم دوباره از توي پارچ یه 
 لیوان ریختم و یه قرص مسکن خوردم 

 خودمو توي رخت خواب پرت کردم و خواب هفت پادشاه اردن و دیدم 
... 

 خواب بودم ولی میشندیم صداهارو 
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پانیذ : ایناهاش لندهور گرقته خوابیده ... معلوم نیست وسط مهمونی کدوم 
 گوري غیبش زده 

 ارغوان : دیدي که شروینم نبود معلوم نیست اینجا چه خبر بوده 
 شقایق : اینم که بیهوش 

 پانیذ یه لگد زد بهم اما من تکون نخوردم 
 شقایق : فک نکنم  پانیذ : زنده است ؟!

از بین دندونام گفتم : با کی اومدین ؟! پانیذ : درد و مرض بگیري خوب نشی 
 به حق مرگ عمه ارغوان  تو کدوم گوري رفتی ؟! شقایق : دیگه پرسیدن داره 

 نفس : خفه شو شقی 
 ارغوان :  با پسرا اومدیم ... کجا رفتی تو ؟ 

 نفس : قضیه داره 
 قضیه هااا شقایق : دیدي از اون 
 نفس : الل شو شقایق 

 شقایق : خب پاشو توضیح بده همه رو از خماري این قضیه بیرون بیار دیگه 
 نفس : خوابم میاااد 

 اینو گفتم و بیهوش شدم
 بازم لگد و داد و بیداد هاي ارغوان شروع شده بود 

 این بار با لگدي که توي کمرم زد و دادي که سرم زد بیدار شدم 
 بت مگه مرض داري ؟ نفس : نک

 ارغوان : مرض نه ولی سادیسم دارم 
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 نفس : امروز مگه جمعه نیست ؟ 
 ارغوان : جمعه هست ولی مهمون داري ؟ 

 نفس : عمته ؟ 
 ارغوان : نه خیر 

 نفس : شروینه ؟ 
 ارغوان : نوووچ 

 نفس : پس خر شرکه 
 ارغوان : نفس پاشو سامیار اومده ؟ 

 نفس : هه هه خندیدم برو برو بزار یه روز جمعه رو راحت بخوابم 
 سامیار : همیشه خدا اینقدر مهمون نوازززي 

 حرفاي ارغوان و باور نکردم تا اینکه خودم صداشو نشنیدم 
 از سر جام مثل برق بلند شدم و گفتم : تو اینجا چی میخواي ؟ 

 .. پذیرایی کردنت تو حلق ..سامیار : همین دیگه از بچگی همین طوري بودي .
 یه دفعه ارغوان گفت : عمه من

 سامیار : تو حلق عمه ارغوان  
 نفس : درست میبینم ؟ 

 سامیار : نه گلم داري خواب میبینی 
نفس : آدرس اینجارو از کجا پیدا کردي ؟ اصن واسه چی اومدي اصفهان ؟ 

من این همه راه و دوست دختر اصفهانی پیدا کردي !؟ سامیار : حیف ... حیف 
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کوبیدم اومدم اصفهان واسه دیدن دختر عمه جاااان ، اون  موقع میگه دوست 
 دختر جدید پیدا کردي ؟ 

 نفس : واال چه میدونم 
 سامیار : هنوزم با شلوار خرسی میخوابی ؟

 نگاهی به خودم انداختم و دیدم بله 
رو بیرون االن سامیار خندید ... چشم غره اي بهش رفتم و گفتم  :  مرض ب

 اممی
لباسامو عوض کردم و رفتم بیرون سامیار روي کانامه نشسته بود و با شقایق 

 حرف میزد 
 نفس : خب پسر دااایی ؟؟ چه خبر از بقیه ؟ 

 سامیار : بقیه هم خوبن 
 نفس : به جز بقیه دوست دخترات چطورن ؟ 

 سامیار : با همشون کات کردم 
 نفس : واسه چییی ؟ 

 حوصلشون و نداشتم بعدشم دیگه وقتشه زن بگیرم سامیار : 
نفس : اوه اوه چه غلتاااا ... خودم واست آستین باال میزنم فقط چه مدلی 

 میخواي اینجا همه مدل هست 
و بعد به شقایق که کنارش نشسته بود وارغوان و پانیذ که داخل اتاق بودن 

 اشاره کزدم 
  شقایق : نفسسسس ؟ با اجازتون آقا سامیار
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 شقایق اینو گفت و رفت پیش بقیه بچه ها 
 گوشیمو برداشتم و کنار سامیار نشستم 

 شروین : عشقم ؟ 
 دلم نمی اومد شروین و سر کار بزارم ... راستش واقعا ازش خوشم اومده بود 

 نفس : جانم ؟ 
 شروین : کجایی ؟ 

سامیار : گوشی و از دستم کشید و گفت : بعد دو سه ماه اومدماااا بازم دل از 
 این گوشی نمیکنی ؟ 

 نفس : واااا بده ببینم موبایلمو 
گوشیمو از دستش کشیدم و رفتم تو اشپزخونه چند دقیقه بعد با دوتا لیوان 

 شربت برگشتم 
 ؟  نفس : بفرمایید .. از نوید چه خبر ؟ کارا خوب پیش میره

 سامیار : خداروشکر ... نویدم خوبه 
 همون موقع زنگ واحد صداش در اومد 

 خدا خدا میکردم که پسرا به خصوص شروین نباشن 
 در و باز کردم و وااااییییی شروین بود 
 خودمو بین در جا دادم و گفتم : بله ؟ 

شروین : اوال دلم واست تنگ شده بود دوما چرا جواب پی اما رو نمیدي ؟  
 سوما چرا اینجوري وایسادي 

 نفس : اوال منم دلم واست تنگ شده بود دوما پسر داییم اینجاست ؟ سوما ...
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 سامیار : نفس ؟ کیه ؟ 
 نفس : االن میام زن همسایه است 

 شروین  من زن همسایه ام 
 بعدا بهت زنگ میزنم نفس : شروین برو 

 شروین : برو یه روسري اي یه چیزي بپوش زیادم با پسر داییت گرم نگیر 
 نفس : چشم 

 اومدم تو و در و بستم 
 سامیار : زن همسایه چی میگفت ؟ 

 نفس : هیچی درباره مصرف اب و برق و اینا .. 
 سامیار : عجب ... زن همسایه کفشه مردونه میپوشه 

 چیکار دارم  نفس : من به کفشش
سامیار : نچ نچ نچ تا تو مصرف اب و برقم زیاد روي میکنی نه ؟! نفس : اصالنم 

 ... حاال کی میخواي بري ؟ 
 سامیار : تازه اومدم 

 نفس :  خوش اومدي 
 سامیار : ناهار چی پختی ؟ 

نفس : چون میدونستم میاي گوسفند واست قربونی کردم خوراك بره درست 
 کنم 

 کاشکی خبرت نداده بودم تو زحمت نمی افتادي سامیار : پس
 نفس :  االن زنگ میزنم پیتزا بیارن 
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 سامیار : زحمت نکش دارم میرم 
 نفس : کجا ؟ 

 سامیار : کار دارم شب هم باید برگردم 
 نفس : واسه چی ؟!

 سامیار : یه معامله دارم ... شب هم زندایی جنابعالی دستور دادن برگردم خونه  
 ه ننه نفس : بچ

 سامیار : باشه نفس خانوم مسخره کن 
 نفس : حاال نگفتی چطور زنی میخواي ؟! 

 سامیار : یکی لنگه خودت 
 نفس : من که لنگه ندارم 

 تقریبا داشت سوار اسانسور میشد دکمه رو فشار داد و گفت : پس خودت 
 با این حرفش حسابی شوکه شدم  

 بود پس درست حدس زدم سامیار بهم بی احساس ن
 ولی من ... یه دفعه یاد شروین افتادم پریدم رو موبایلم و بهش زنگ زدم 

بعد از سه ساعت سوال و جواب که پسر داییت چی میخواست و چیکار داشت 
 و روسري پوشیدي و ...

 یه عالم دل و قلوه دادن باالخره اجازه داد قطع کنم
 شقایق : سامی رفت ؟ 

 نفس : آره ... واي قلبم ریخت 
 پانیذ : کی بود زنگ زد 
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 نفس : همین دیگه شروین 
 پانیذ : سامی ندید 

 نفس : نه خوش بختانه گفتم زن همسایه است 
 ارغوان :  راستی نفس ؟ 

 نزدیک تر اومد و در گوشم یه چیزي گفت ...
 نفس : پایتم 

 بود که ... 9ساعت 
 ارغوان : وایی بشین دیگه 
 شقایق : خب واسه چی ؟ 

 ارغوان : تو بشین 
 پریدم تو اتاق و گفتم : گوش کن دیگه 

 شقایق روي صندلی روبه رو اینه نشست 
 ارغوان : پانیذ رفت ؟ 

 نفس : آره فرستادمش 
 شقایق : کجا ؟ 

 نفس : هیس !!! ارغوان : موهاشو یه درجه روشن تر کنم ؟ 
 شقایق : نه من دوست ندارم موهام و رنگ کنم 

 بااااااا نفس : خوووبه با
 ارغوان : فر کنم یا بپیچم ؟ 

 شقایق : کجا مگه میخواییم بریم ؟! 
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 نفس : خفه شو شقی ... ببند فکتو 
ارغوان موهاش و منم صورتش و ارایش میکردم سوال پرسیدناي شقی مساوي 

 میشد با خفه شو من و ارغوان 
 بعد از نیم ساعت که کار ما تقریبا تموم بود پانیذ از راه رسید 

پانیذ : ایییی جااان چه جیگررري شده ... میگما حل شد ... حاال چی میخواد 
 بپوشه ؟ 

 نفس : برو از بین لباساي من یه لباس شب صورتیه بردار بیا 
 پانیذ : همون که از سنتر خریدي ؟ 

 نفس : آره 
 پانیذ رفت و چند دقیقه بعد با لباس صورتیه اومد

 اندازته ؟  نفس : شقی پاشو اینو بپوش ببینم
 شقایق رفت بیرون و چند دقیقه بعد برگشت 

 ارغوان : نکبت عبضییی 
 پانیذ : ماه شدي 

 شقایق : حاال واسه چیه اینا ؟ 
 نفس : به وقتش 

پانیذ : بریم ؟! نفس : وایسا مانتوم و بموشم بریم  مانتو زردم و برداشتم و با 
 همون ساپورت مشکی که پام بود کیفم و برداشتم و از خونه زدیم بیرون 

شقایق : میشه بگین من و با این سر وضع کجا دارین میبرین ؟! نفس : داریم 
 میریم بازار بفروشیمت دوزار 
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 شقایق : هر هر هر 
 انید : شقی کاري نکن یه چوب بزنم تو سرت بیهوش بشی بعد ببریمت ! پ

 شقایق : اصن من هیچ جا نمیام 
 پانید : باشه فعال بزار برسیم 

 جلو همون آدرسی که شروین و ماهان گفته بودن وایسادیم ...
 نفس : پانیذ برین دیگه 

 شقایق : اینجا کجاست ؟! 
 ارغوان : گود باي پارتیه جعفر 

 ایق : مرض ... تا نگین من جایی نمیرم شق
 نفس : بیا برو پایین دختره مگه الکیه که نررري 

 شقایق و به زور پیاده کردیم و با پانیذ فرستادیمش تو
 
 

 { از زبان شقایق } 
شقایق : پانی میشه بگی واسه چی داریم میریم اینجا ؟! پانیذ : یه کم دندون 

فه و عصبانی از این همه پنهون کاري و این سر اون جیگرت بزار میفهمی !! کال
 لباس مسخره و این خونه سلطنتی ...

شبیه قصر بود با پانی  رفتیم داخل یه خونه خیلی بزرگ با مبل و چیدمان 
 سلطنتی 

 اوووووو اینجا خونه کدوم آدم خوشبخته 
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 یه کم میترسیدم یه کمم استرس داشتم 
  یه پله بزرگ میخورد و میرفت طبقه باال

دم پله ها بودم که پانیذ گفت : اااااي واي کیفم و یادم رفت همین جا وایسا 
 من االن برمیگردم 
 شقایق : منم میام 

 پانیذ : میگم وایساااا االن میام 
 پانی رفت و استرس من بیشتر شد ترجیح دادم برم تا اینکه بخوام اینجا بمونم 

 پایین این لباس شب مسخره رو باال زدم و از پله هااا باال رفتم 
 تقریبا طبقه ي باال رسیده بودم که با صدایی که شنیدم تا تونستم جیغ زدم 

 شقایق : اعععععععععععععع 
 خیلی ریلکس جلوم وایساده بود

ی چپایین لباسم و که باال گرفته بودم انداختم پایین و گفتم : تو ... تو اینجا 
 میخواي ؟! 

مهرداد : اوال این سوالو من باید از شما بپرسم ... دوما من هیچ اطالعی از اینکه 
 چرا اینجا هستم ندارم .. تقصیر اون دوستاي ... بگذریم بچه اینجا نشسته 

شقایق : اوال بچه خودتی دوما منم نمیدونم واسه جی این لباساي مسخره رو 
  تن من کردن و منو اوردن اینجا

مهراد: نمیدونی راه خروج کدوم طرفه ؟! شقایق : مگه آلزایمر داري یادت 
 نیست از کجا آوردنت ؟! 

 مهرداد : نه متاسفانه چون چشام بسته بود 
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 شقایق : بنده هم اطالع ندارم 
مهرداد : میتونم بپرسم مشکلتون با من چیه ؟! شقایق : من مشکلی با شما 

 ندارم 
 یی که سرم آوردین کامال مشخص بود مهرداد : از اون بالها

 شقایق : ببین من کال از پسر جماعت خوشم نمیاد پس بکش کنار 
 دوباره دم لباسو باال گرفتم و از پله ها پایین اومدم 

 اونم دنبالم می اومد 
 از خونه بیرون اومدم .... داشتم میرفتم که صدام کرد 

 مهرداد : شقایق ؟ 
 برگشتم و نگاش کردم 

 اد : وایسا میرسونمت مهرد
 شقایق : با ماشین عمه ارغوان 

 مهرداد : سوییچ این ماشین رو پیدا کردم 
 و بعد به ماشین داخل حیاط اشاره کرد 

 شقایق : بعد چطور برش میگردونی 
 مهرداد : میدم به همونایی که اتیش امشب از گور اونا بلند میشه 

 شقایق : نمیخوام خووم میرم 
 مهرداد : دوست ندارم این وقت شب تنها بري اونم با این وضع 

 و بعد به سرتاپام اشاره کرد 
 شقایق : نمیخوام 
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 همون موقع از شانس من رعد و برق زد و بارون گرفت 
 حاال فهمیدم دلیل این همه مسخره بازیاي پانی و شقی و اري چی بوده 

اینکه از مهرداد بدم بیاد ولی میخواستن من و به مهرداد نزدیک کنن .... نه 
 بیشتر دلم میخواست اذیتش کنم 

 دوست داشتم باهاش لج کنم
درسته مثل شروین چشماش رنگی نبود یا مثل شروین و کاوه بور نبود ولی 

 من با همین چهره ساده اش دوستش داشتم 
 با همون چشماي مشکی رنگش 

 بریم دیگه شقایق : پس چرا وایسادي بیا این ماشین و روشن کن 
 مهرداد : اومدم 

پشت اون پیکان قراضه نشست منم جلو نشستم و از شانس گند ما هرچی 
 استارت میزد روشن نمیشد 

شقایق : اهههه .... میبینی ... ملت شاستی بلند گیرشون میاد .... تو این هیري 
 ویري باید یه پیکان قراضه به پست ما بخوره 

 ترکه آخر حیاط باشه هااااا مهرداد : فک کنم یه دوچرخه دو
شقایق : بنظرت من االن با این لباسا میتونم دوچرخه سواري کنم اونم تو این 

 بارون 
 مهرداد : نامردي نکن ینی میخواي خودت دوچرخه رو برداري بري ؟ 

 شقایق : فکر بدي نیستاااا
 از ماشین پیاده شدم و دوچرخه رو برداشتم تمام لباسم خیس آب شده بود 
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 شقایق : در و باز کن میخوام برم 
 مهرداد : پس من چی ؟! شقایق : به مگ چه 

 مهرداد : باهم میریم 
 شقایق : عمرا 

 مهرداد : پس همین جا بمون چون کلید خونه دست منه و االنم در قفله 
 شقایق : عوضی .... اصن هما اینو نقشه هاي خودته .... اي خدااااااا 

میشد و قطره هاش و توي سرمون می کوبید  بارون هر لحظه وحشی تر
هردوتامون خیس اب شده بودیم اون با کت شلوار مشکی و خوش دوختش 

 من با این لبااااساا
Fatemeh_Hakimara: 

#part_36  
 اکیپمون : 

 
 شقایق : بیا بریم دیگه واسه چی وایسادي ؟!

 مهرداد : بااهم بریم  
 شقایق : گور بابات بیا باهم بریم 

 مهرداد به طرف در رفت و در و باز کرد 
قبل از اینکه بیاد سمت من و دوچرخه .... سوار دوچرخه شدم و در برو که 

 رفتیم 
 داد زد و گفت : خیلی نامردددییی 
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 شقایق : چااکرتم .... این باشه تا دیگه به دختر جماعت اعتماد نکنی 
 اینقدر پا زدم تا از اونجا دور شدم 

داشتم غش میکردم ... هرکی رد میشد یه تیکه اي بهم می خودم از خنده 
 پروند این بارون هم که دیگه شده بود قوز باال قوز 

 دیگه خسته شده بودم از رکاب زدن 
 یه گوشه وایسادم 

 نفس نفس میزدم و 
 یه دفعه یه ماشین از کنارم رد شد و بوق زد 

 چقدر شبیه همون پیکان بود 
 دم مهرداد شیشه رو داد پایین و دی
 مهرداد : خسته شدي ؟!!

 شقایق : این ماشینه مگه خراب نبود  
 مهرداد : درستش کردم 

 شقایق : بیشعور 
 مهرداد : شما به رکاب زدنتون ادامه بدید 

 دوچرخه رو پرت کردم تو جوب و پیاده زدم راه 
 این لباسه دیگه داشت اعصابم و خورد میکرد 

 خوشگله برسونیمت  _
 نج بیا باال ببرمت شدي موش اب کشیده نچ نچ  _

 سانتی رو بیرون اوردم  10دیگه واقعا خسته شده بودم کفشاي پاشنه 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 142  

 

 و بدون کفش بقیه مسیر و طی کردم 
 زیاد دور نشده بودم که یه چیزي رفت تو پام 

 آخخخخخخ اي بر پدرت لعنت مهرداد 
 شیشه تو پام و بیرون آوردم و یه گوشه نشستم 

دیگه کم اورده بودم زدم زیر گریه و  تا میتونستم به مهرداد و بچه ها فحش 
 میدادم 

 پسره ي عوضی
و نیم از ترس داشتم سکته میکردم من که مثل  12نگاهی به ساعت انداختم 
 نفس دل و جرات نداشتم 

بود اینم بدو بدو رفتم خونه  9آخرین باري که خودم تنها بیرون بودم ساعت 
 ردم داشتم میم

 و نیمه کاشکی با مهرداد لج نکرده بودم  12چه برسه حاال که ساعت 
 اییییییی خدااااااااا 

 دیدم یه ماشین دنده عقب گرفت همون پیکان قراضه بود 
 مهرداد : بیا باال 

 شقایق : واییییی خدایا شکرت .... پام زخم شده 
 مهرداد : چراااا ؟ 

 شقایق : شیشه رفت تو پام
 ماشین پیاده شد و نگاهی به کف پام کرد مهرداد از 

 مهرداد : اوه اوه 
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 زیر دستم و گرفت و منو تا تو ماشین برد 
 مهرداد : میخواي بریم بیمارستان ؟ 

 شقایق : نه فقط برو خونه ... مرسی که اومدي داشتم از ترس سکته میکردم 
 مهرداد : میخواستم به دختر جماعت اعتماد نکنم ولی دلم برات سوووخت 

 شقایق : مررسی 
تا خود خونه حرفی دیگه نزدیم نزدیکاي خونه بودیم که این لکنده خاموش 

 شد 
 شقایق : واااااااییییی 

 مهرداد : تا خونه زیاد نمونده 
 شقایق : با این پام چطور راه بیام 

 مهرداد : خب کولت میکنم 
 شقایق : چی ؟ 

 مهرداد : کولت میکنم تا خونه 
 شقایق : عمرا 

 مهرداد : نمیخواي که ولت کنم برم 
 خوردم شقایق : نه 

 در و باز کرد و خم شد 
 مهرداد : بیا باال دیگه 

 کت شو چنگ زدم و خودمو کشوندم رو دوشش 
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 مهرداد : بریم 
  داشتم از خجالت اب میشدم

 شقایق : برووو 
 مهرداد : شقایق ؟ 

 شقایق : بله ؟ 
 مهرداد : کسی تو زندگی تو هست ؟ 

 شقایق : نه گفتم که از پسر جماعت خوشم نمیاد 
 مهرداد : واسه چی ؟ 

 شقایق : به قول نفس همشون عوضی و خیانت کارن 
 مهرداد : تا حاال عاشق شدي ؟ 

 شقایق : نه 
 حاال عاشق نشدي مهرداد : خب همین دیگه تا 

 شقایق : عاشق بشم که چی بشه 
 مهرداد : میگم که نمی فهمیش
 شقایق : عشق چیز خوبی نیست

 شقایق : بیا بریم دیگه واسه چی وایسادي ؟!
 مهرداد : بااهم بریم  

 شقایق : گور بابات بیا باهم بریم 
 مهرداد به طرف در رفت و در و باز کرد 
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قبل از اینکه بیاد سمت من و دوچرخه .... سوار دوچرخه شدم و در برو که 
 رفتیم 

 داد زد و گفت : خیلی نامردددییی 
 شقایق : چااکرتم .... این باشه تا دیگه به دختر جماعت اعتماد نکنی 

 اینقدر پا زدم تا از اونجا دور شدم 
یکه اي بهم می خودم از خنده داشتم غش میکردم ... هرکی رد میشد یه ت

 پروند این بارون هم که دیگه شده بود قوز باال قوز 
 دیگه خسته شده بودم از رکاب زدن 

 یه گوشه وایسادم 
 نفس نفس میزدم و 

 یه دفعه یه ماشین از کنارم رد شد و بوق زد 
 چقدر شبیه همون پیکان بود 

 شیشه رو داد پایین و دیدم مهرداد 
 مهرداد : خسته شدي ؟!!

 یق : این ماشینه مگه خراب نبود شقا 
 مهرداد : درستش کردم 

 شقایق : بیشعور 
 مهرداد : شما به رکاب زدنتون ادامه بدید 

 دوچرخه رو پرت کردم تو جوب و پیاده زدم راه 
 این لباسه دیگه داشت اعصابم و خورد میکرد 
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 خوشگله برسونیمت  _
 نچ نچ نج بیا باال ببرمت شدي موش اب کشیده  _
 سانتی رو بیرون اوردم  10یگه واقعا خسته شده بودم کفشاي پاشنه د

 و بدون کفش بقیه مسیر و طی کردم 
 زیاد دور نشده بودم که یه چیزي رفت تو پام 

 آخخخخخخ اي بر پدرت لعنت مهرداد 
 شیشه تو پام و بیرون آوردم و یه گوشه نشستم 

به مهرداد و بچه ها فحش  دیگه کم اورده بودم زدم زیر گریه و  تا میتونستم
 میدادم 

 پسره ي عوضی
و نیم از ترس داشتم سکته میکردم من که مثل  12نگاهی به ساعت انداختم 
 نفس دل و جرات نداشتم 

بود اینم بدو بدو رفتم خونه  9آخرین باري که خودم تنها بیرون بودم ساعت 
 داشتم میمردم 

 و نیمه کاشکی با مهرداد لج نکرده بودم  12چه برسه حاال که ساعت 
 اییییییی خدااااااااا 

 دیدم یه ماشین دنده عقب گرفت همون پیکان قراضه بود 
 مهرداد : بیا باال 

 شقایق : واییییی خدایا شکرت .... پام زخم شده 
 مهرداد : چراااا ؟ 
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 شقایق : شیشه رفت تو پام
 پیاده شد و نگاهی به کف پام کرد  مهرداد از ماشین
 مهرداد : اوه اوه 

 زیر دستم و گرفت و منو تا تو ماشین برد 
 مهرداد : میخواي بریم بیمارستان ؟ 

 شقایق : نه فقط برو خونه ... مرسی که اومدي داشتم از ترس سکته میکردم 
 مهرداد : میخواستم به دختر جماعت اعتماد نکنم ولی دلم برات سوووخت 

 شقایق : مررسی 
تا خود خونه حرفی دیگه نزدیم نزدیکاي خونه بودیم که این لکنده خاموش 

 شد 
 شقایق : واااااااییییی 

 مهرداد : تا خونه زیاد نمونده 
 شقایق : با این پام چطور راه بیام 

 مهرداد : خب کولت میکنم 
 شقایق : چی ؟ 

 مهرداد : کولت میکنم تا خونه 
 شقایق : عمرا 

 رداد : نمیخواي که ولت کنم برم مه
 شقایق : نه پی پی خوردم

 در و باز کرد و خم شد 
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 مهرداد : بیا باال دیگه 
 کت شو چنگ زدم و خودمو کشوندم رو دوشش 

 مهرداد : بریم 
 داشتم از خجالت اب میشدم 

 شقایق : برووو 
 مهرداد : شقایق ؟ 

 شقایق : بله ؟ 
 مهرداد : کسی تو زندگی تو هست ؟ 

 شقایق : نه گفتم که از پسر جماعت خوشم نمیاد 
 مهرداد : واسه چی ؟ 

 شقایق : به قول نفس همشون عوضی و خیانت کارن 
 مهرداد : تا حاال عاشق شدي ؟ 

 شقایق : نه 
 مهرداد : خب همین دیگه تا حاال عاشق نشدي 

 شقایق : عاشق بشم که چی بشه 
 : میگم که نمی فهمیش مهرداد

 شقایق : عشق چیز خوبی نیست
 مهرداد : شقایق ؟ 

 شقایق : بله ؟ 
 مهرداد : من عاشقتم 
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 شقایق : مرسی 
 مهرداد : این جواب من نیست

 شقایق : عشق مال تو قصه هاست 
 مهرداد : پس بیا بریم تو قصه 

 سرش و برگردوند و توي چشمام نگاه کرد 
یه برق خاطی توي اون چشماي مشکی رنگش موج میزد  برق چشماش من و 

 گرفته بود دستم میلرزید و یه حس خاصی بهم دست داد 
 مهرداد : بریم تو قصه 

 شقایق : ب ... بریم 
 خندید که زوم تو ذوقش و گفتم : منظورم اینه بریم خونه 

 احساس کردم دیگه قلبم به خودم تعلق نداره .... 
 حس و دوست داشتماین 

 وقتی رسیدیم خونه از رو کولش پایین اومدم  زنگ واحدمون و زد 
 ارغوان در و باز کرد 

 ارغوان : این چه سر وضعیه ... چرا موش اب کشیده شدي 
 شقایق : درد 

 ارغوان : پات چی شده ؟! 
 شقایق : صدق سر شماست 

 ارغوان : 
 شقایق : درد 
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 واحد خودشون  رفت مهرداد خدافظی کرد و به طرف 
با کمک ارغوان رفتم داخل و رو کاناپه نشستم خوگ هر سه تاشون  تشنه 

 بودم 
پانیذ همون طور که از خنده در حال غش کردن بود یه تشت و آب گرم و باند 

 اورد پام و شستم و بعدشم با باند پیچید 
 نفس : عزیزم خوش گذشت ؟! شقایق : شما چه فکري کردین 

کردیم همین امشب همه چی حله و تا نه ماه دیگه هم انشاهللا تاله  پانیذ : فک
 میشیم 

 شقایق: درد عوضی بیشعور 
 نفس : خب حاال چه شد ؟ 

 شقایق : چی چی شد ؟!  فضوال حاال تازه میخوان بفهمن چی شد 
 رونهر سه تاشون ریختن رو سرم و ماجرا رو از زیر زبونم کشیدن بی

 یلیییی عروس چقدر قشنگه دوماد چقدر انتره پانیذ : کلیلیلیلیللیلیل
 شقایق : اووووي 

 نفس : مبارکه خانوم خانوما 
 شقایق : هنوز نه به بار نه به دار چی چیو مبارکه 

ارغوان : اوووو یه سواري ازش گرفته حاال میگه چی چیو مبارکه یه کیلو که 
 نیستی 

 شقایق : وظیفشه 
 ارغوان : خدا شانس بده پسر شاه پریونه 
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 پانیذ : اون دختر شاه پریونه 
 ارغوان : حاال هرچی 

 نفس : مگه تو با ماهان بهت بد میگذره ؟ 
 ارغوان : نه  عشقمه اون 

 نفس : خب
 کوسن و پرت کردم طرف نفس و گفتم : من میرم بخوابم 

عوض کردم و تخت یه دوش کوچک گرفتم و دوباره پام و بستم لباسامو 
 خوابیدم

 صبح با صداي پانیذ از خواب پاشدم 
 پانیذ : شقی ؟ شقی ؟ 

 شقایق : هااان ؟ 
 پانیذ : پاشو مهرداد دم دره ؟ 

 شقایق : چی میگه ؟! 
 پانیذ : نمیدونم پاشو برو ببین چی میگه 

پتو رو انداختم اون طرف و از سرجام بلند شدم با همون سر و وضع رفتم دم 
 در 
 قایق : هان چی شده ؟ ش

 مهرداد : شقایق همین االن حاضر شو بریم بیرون کارت دارم 
 شقایق : کجا بریم من خوابم میاااد 
 مهرداد : زود باش دیگه کارت دارم 
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 شقایق : واااااییییی صبحونه هم باید بهم بدیاااا 
 مهرداد : باشه بابا زود باش دیگه 

غول عوض کردن لباسام شدم یه مانتو برگشتم و خیلی ریلکس آروم آروم مش
مشکی برداشتم و یه شلوار سفید هم پوشیدم یه آرایش و زیاد دوست نداشتم 

 موهام و با یه کلیپ جمع کردم و شال انداختم روش 
 یه پاستیل از روي میز توالت برداشتم و رفتم دم در 

 شقایق : خب بریم 
 مهرداد : بیا بریم 

 .. سوییچ ماشین کاوه دست مهرداد بود از اسانسور رفتیم پایین .
 شقایق : کجا میخوایم بریم که اینقدر مهمه 

 مهرداد : بزار بریم واست تعریف میکنم 
 بگوشقایق : نچ همین االن 

 مهرداد : شقایق میخوام بیام خواستگاریت 
 پقی زدم زیر خنده و گفتم :  به این زودي 

 مهرداد : آره من خیلی وقته از تو خوشم میاد ... از روزي که دیدمت 
 شقایق : من که خانوادم تهرانن ... بعدشم هیچی درمورد تو نمیدونم 

ساله مهندس کامپیوتر کارمند شرکت  24مهرداد : خب من مهرداد شهبازي 
 تابان 

 ه دار سالشه بابام تاجر فرش هست و مامانمم خون 11یه داداش دارم که 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 153  

 

شقایق : پس تو سرکالس روانشناسی چی میخواي ؟ مهرداد : دارم ادامه 
 تحصیل میدم

شقایق : انتظار داري من االن بگم اخ جون حاال که همه چی و فهمیدم بیا 
 بریم محصر عقد کنیم 

 مهرداد : آره 
 شقایق : مامان و باباي من به این اسونیا راضی نمیشن من ازدواج کنم 

 مهرداد : واسه چی ؟ 
 شقایق : به خاطر شادي 

 مهرداد : شادي کیه ؟! شقایق : ببین تو حتی درمورد من یه ذره هم نمیدونی 
 مهرداد : خب بگو بدونم ... شقایق من نمیخوام از دستت بدم 

 شقایق : شادي خواهر بزرگم بود ... 
 مهرداد : بود ؟ 

ه پسره اشنا میشه .... یه مدتی و شقایق : تو جشن تولد یکی از دوستاش با ی
 باهم دوست بود ...پسره میاد خواستگاریش

بابام اصال از پسره خوشش نیومده بود انگار فهمیده بود که رامین مرد زندگی  
 نیست 

به زور شادي عقد میکنن و بعدشم عروسی ... به یه سال نکشید که رامین 
 قت بدم شادي رو میبنده به بار کتک و میگه میخوام طال

 شادي با تمام تار و پودش رامین و میخواست 
 ولی اون عوضی .... 
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 به خاطر اینکه شادي رو اذیت کنه پایه ي هر جور کثافت کاري اي بود
 رامین به زور شادي رو طالق میده 

 شادي هم نمیدونست با چه رویی برگرده خونه 
 وقتی برگشت بابا کلی سرزنشش کرد ولی من و مامان پشتش بودیم 

 باردار بود ...
 به رامین گفتیم شادي حامله اس .... ولی مجبورش کرد بچه شو بندازه 

شادي ام بعد یه مدت خودکشی کرد تمام این مدتی که سرگدشت تلخ خواهر 
 یس کرده بود از دست رقتم و واسه مهرداد تعریف میکردم اشک گونه هام و خ

 مهرداد : واقعا متاسفم 
 4شقایق : حاال میفهمی چرا میگم عشق چیز خوبی نیست .... از اون ماجرا 

سال میگدره بعد از شادي مامانم افسردگی گرفت عصبی شد و صد  البته روي 
 من حساس تر ... مگه میداشت بیام دانشگاه اصفهان ... به زور راضیش کردم 

 اسفم ... اما شقایق تو از هیچی خبر نداري ! مهرداد : واقعا مت
 شقاق : از چی خبر ندارم ؟ 

 مهرداد : هیچی بیخیال
 شقایق : بگوو دیگه 

 مهرداد : از اینکه میمرم واست ....  بریم خونه ؟ 
 شقایق : این همه آوردیم بیرون که سر دو دقیقه ببریم خونه ... صبحونه چی ؟

 مهرداد : اي شکمووو ... چشم 
 شقایق : حلیم هوس کردم 
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 مهرداد : چه جالب منم 
 به سمت یه حلیم فروشی رفتیم 

فضاي باز داشت و تخت هاي چوبی گذاشته بودن رو یکی از تخت ها 
 نشستیمو ااااي جاااان یه دل سیر حلیم خوردم 

 شقایق : واي ترکیدم 
 مهرداد : واال فقط کم مونده منو بخوري 

 شقایق : مرض بگو ماشاهللا 
 مهرداد : قلیون میکشی ؟ 

 شقایق : نکشیدم ولی دوست دارم یه بار بکشم 
 مهرداد : مش حسین ؟ 

 مش حسین : بله آقا 
 مهرداد : یه قلیون توپ بر دار بیار 

 مش حسین : چشم 
 شقایق: زیاد میاي اینجا ؟ 

 مهرداد : آره 
 شقایق : جاي با صفایی هست 

 مهرداد : آره اینجا یه آرامش خاصی داره 
 شقایق : متولد چه ماهی هستی ؟ 

 مهرداد : اردیبهشت ... تو چی ؟ 
 شقایق : شهریور 
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 مهرداد : داداش کوچکه منم شهریوریه 
 شقایق : اوهوم چه خوب 

 مش حسین قلیون و آورد و اول مهرداد شروع کرد به کشیدن 
 به طرفم گرفت ازش گرفتمو 

 تو دهن نکرده افتادم رو سرفههنوز 
 سرفه هام بند نمی اومد دستمو رو گلوم گرفتم و پشت سرهم سرفه میکردم 

 مهرداد : شقایق ؟! شقا چی شد ؟! 
 نمیتونستم جوابشو بدم به کیفم اشاره کردم 

مهرداد سریع سر کیفم رفت و اونارو بهم ریخت کیفم و رو تخت خالی کرد 
  اسپري و برداشت و بهم داد

 چند تا پیف زدم و راحت شدم 
 شقایق : آخیششش

 مهرداد : تنگی نفس داري ؟! 
 شقایق : اوهوم 

 مهرداد : االن خوبی ؟! پس چرا بهم نگفتی 
 شقایق : فک نمیکردم مهم باشه 

مهرداد : مهم نیست مهم نیست و رعایت نمیکنی مهم نیست و دلت میخواد 
 قلیون بکشی 

 س دارم شقایق : خیلی وقته تنگی نف
 مهرداد : االن خوبی ؟ 
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 شقایق آره چیزیم نیست 
 مهرداد : بلند شو یه کم بریم قدم بزنیم

 دستامو گرفت و پاتاپاي همدیگه قدم میزدیم چقدر حس خوبی داشت 
 بعد از یه کم قدم زدن سوار ماشین شدیمو و به طرف خونه برگشتیم 

 سوار آسانسور شدیم و رفتیم باال 
 در واحد ما باز بود 

 رفتم داخل ... ارغوان تو اشپزخونه بود 
 شقایق : سالم 

 ارغوان : سالم خوبی ؟ 
 شقایق : مرسی ... بقیه کجان ... در واحد چرا بازه 

ارغوان : پانی با کاوه رفته بیرون نفس هم رفت پیش شروین ... درم حتما نفس 
 باز گذاشته

کیفمو روي کاناپه پرت کردم و به طرف آشپزخونه رفتم همون طور که از تو 
 یخچال اب برمیداشتم گفتم : 

 شقایق : کار کن شدي ظرف میشوري 
 ارغوان : چیکار کنم من نشورم کی بشوره .... تو کجا رفتی با مهرداد ؟

 ت یشقایق : رفتیم یه دل سیر حلیم خوردیم ... میگه میخوام بیام خواستگار
ارغوان : کلیلیللیییی  قرمز بهم میاااد ؟! شقایق : کوفت تو که وضع زندگی منو 

 و مامانم و میدونی 
 ارغوان : راضی کردن خاله شهره با من 
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 شقایق : نچ مامان من به این اسونیا راضی نمیشه
 ارغوان : مگه نمیخواي از دست نیروان راحت شی ... نیروان بهتره یا مهرداد 

 وااااااایی یه تار موي مهرداد و من به نیروان نمیدم  شقایق :
ارغوان : خب ... حاال چه رنگی بهم میاد ؟! شقایق : تو هرچی بپوشی کشته 

 مرده میدي 
 از اشپزخونه بیرون اومدم و کیفم و برداشتم 

 نفس : سالم کی اومدي ؟! شقایق : سالم خیلی وقت نیست .... کجا بودي ؟ 
 نفس : پیش شروین 

 شقایق : چیکار ؟ 
 نفس : دیگه دیگه 

 شقایق : مررض انگار من نمیدونم چه خبر بوده 
 نفس : درد 

 ملباسام و عوض کردم و یه زنگ زدم واسه مامان
**** 

 
 ارغوان گوشی و قطع کرد و گفت : دیدي گفتم حله 

 شقایق : قبول کرد 
 ارغوان : وقتی میگم رگ خواب مامانت دست منه بگو اره 

 پریدم تو بغل ارغون  و یه ماچ گنده زدم رو گونه هاش 
 ارغوان : بسته بابا 
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 نفس : برنمیداره 
 شقایق : کاوه رو بگیر 

 نفس : خاموشه 
بود و هنوز پانی برنگشته بود صبح که زنگ زدم واسه مامانم خودم  12ساعت 

چیزي بهش نگفتم و یک ساعت پیش ارعوان زنگ زد بهش و راجب مهرداد و 
 واستگاري گفت خ

 نفس : نگرانشم 
 ارغوان : ماهان میگه خبري نداره ازشون 

 شقایق : پی ام دادي ؟! ارغوان : اره 
 شقایق :ااا واي فاي روشنه ؟! گوشیمو برداشتم و پی ام دادم مهرداد

 شقایق : مهرداد ؟ 
 آف بود 

رفتم تو اینستاگرام و یه چند تا عکس و الیک کردم آخرین باري که پست 
 گذاشتم هفته قبل بود نفس رو یه عکس شاتم کرده بود 

رفتم و دیدم عکسی هست که تو سی و سه پل گرفتیم الیک کردم و کامنت 
 گذاشتم 

 میخواستم برم تلگرام که در خونه باز شد و پانیذ هل خورد تو 
 لو....نفس : سالم مع

 ارغوان : این چه سر وضعیه 
 جیغ زدم و گفتم : پانیذ 
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 پانیذ افتاد رو زمین بیهوش شده بود 
 نفس مدام میزد تو گوشش و صداش میکرد 

 ارغوان همون طور که گریه میکرد گفت : مسته ؟
 شقایق : بیهوشه 

 نفس صورتشو نزدیک صورتش برد و گفت : آخ اینقدر خورده بیهوش شده 
 شقایق : پانیذ مشروب میخوره 

 نفس : حاال که خورده .... اري یه قابلمه اب بیاار 
نفس قایلمه اب و خالی کرد رو صورت پانیذ و پانیذ هراس کرد و چشماشو باز 

 کرد 
 نفس : معلومه چه غلتی کردي 

 پانیذ : خوابم میاد 
 ارغوان : کدوم گوري بودي 

 ه پانیذ نفس دوباره شروع کرد به سیلی زدن ب
 سه تامون پانیذ و کول کردیم و بردیمش تو اتاقش 

 نفس : نگرانشم ینی کجا بوده 
 ازغوان : منم این اهل این حرفا نیست ... هرچی هست زیر سر کاوه است

 شالمو انداختم رو سرم و به طرف واحد پسرا رفتم 
 با مشت محکم در واحدشون و میکوبیدم 

 ماهان در و باز کرد 
 اووووي چه خبرته مگه سر آوردي ماهان : 
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 با عصبانیت گفتم : کاوه کجاست ؟! 
 ماهان : تو جیبم من چه میدونم کجاست 

 شقایق : مهرداد ؟ مهرداد 
 ماهان : داد نزن خونه نیست 

 شقایق : کدوم گوري رفته 
 ماهان : من چه میدونم 

 راهمو کشیدم و برگشتم واحد 
 شقایق : پانیذ هنوز همون طوره 

 س : اره خوابه ولی بیهوشه نف
 ارغوان : میخواد زنگ بزنیم آمبوالنس 

نفس : وقتی میدونیم چه مرگشه و چه غلتی کرده دیگه چرا زنگ بزنیم 
 آمبوالنس که بیان بگیرنمون 

 شقایق : از پانی انتظار نداشتم آزاد بود نه تا این حد 
 ارغوان : زیر سر کاوه است ... گفت با کاوه میرم بیرون 

 شقایق : رفتم نه کاوه بود نه مهرداد 
 نفس : دعا کنید اتفاق بدتر از مست شدن نیوفتاده باشه 

 یییییییییارغون : وااا
 نگران بودم نگران از اتفاقاتی که افتاده و قرار بود بیوفته 

 پانیذ حتما باید جوابی واسه این کارش به ما میداد 
 ارغوان : بو عطر مردونه میده 
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 شقایق : خاااك برسرم  از کجا میدونی مردونه اس 
 ارغوان : تلخه .. . بو کن ... تنده 

 شقایق : من میترسم 
 ارغوان : نفس زنگ بزن واسه کاوه 

 نفس : صد بار زدم اولش برنمیداشت حاال خاموشه 
 شقایق : حاال باید چیکار کنیم 

 نفس : صبر کنیم پانی بهوش بیاد 
 روي کاناپه نشستم گوشه ناخنمو کندم و

سرم و با عصبانیت تکون دادم و گفتم : گیچ شدم اصن بگین وقتی من رفتم 
 بیرون چی شد ؟ 

نفس : صبح که تو رفتی چند دقیقه بعد پانی شال و کاله  کرد و گفت با کاوه 
 میره بیرون 

 رفت بقیشم که مشاهده کردي 
 شقایق : نچ  فقط دعا کن ...

 سر جام بلند شدم میرم بخوابم با اینکه خوابم نمیبره بقیه حرفمو خوردم و از 
 قبل از اینکه دراز بکشم به مهرداد زنگ زدم اما برنداشت

 باید تا صبح صبر میکردیم
 صبح هول هولکی بلند شدم دستی توي موهام کشیدم و با کش مو باال بستم 

 شقایق : پانی بیدار شد ؟ 
 ارغوان : هنوز بیهوشه 
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 س ؟! شقایق : اصن زند
 نفس : آره من نبضشو گرفتم ولی ضعیفه 

 ارغوان : امروز کالس داشتیماااا 
 شقایق : گور باباي کالس 

بازم گوشه ناخنمو خوردمو گوشیمو برداشتم  .... دستگاه مشترك مورد نظر 
 خاموش می باشد 

 شقایق : مهرداد خاموشه
 نفس : کاوه هم صبح تا حاال هرچی میگیرم خاموشه 

 شقایق : ارغوان از ماهان بپرس ببین خبر نداره 
 ارغوان : پرسیدم میگه از دیروز صبح تا حاال ندیدتش 

 شقایق : آب بریز روش 
 نفس : چی ؟ 

 شقایق : آب بریز رو پانیذ بهوشش بیار
 ارغوان : مگه مرض دارم خب وایسا خودش بیدار شه 
و به طرف اتاق پانیذ  خودم به طرف آشپزخونه رفتم و یه پارچ آب پر کردم

 رفتم 
 صورتشو جمع کرده بود نفس و ارغوان هم دنبال من راه افتادن 

 پارچ و خالی کردم رو سرش 
 جیغ زد و بلند شد 

 ما سه تا همگی یه قدم عقب رفتیم 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 164  

 

 نفس نفس میزد 
 ارغوان : خوبی ؟ 

 سرش و تکون داد و گفت : اااع هه من کجام ؟ 
 نفس : صبح بخیر 

 چی شده ؟ چرا آب ریختی روم ! ؟ ......سرم داره گیچ میرهپانیذ : 
 نفس : دیشب کجا بودي ؟ 

 پانیذ : دیشب ؟ 
 نفس : آره دیشب 

 پانیذ : یادم نمیاد .... سرم گیچ میره 
 شقایق : واسه چی الکل خورده بودي ؟! 

 پانیذ : الکل ؟!!!! 
 شقایق : هااان  ؟ 

 پانیذ :  یادم نمیاد  هیچی یادم نمیاد 
شقایق : پانیذ دیروز با کاوه کجا رفتین ؟ چرا دیر وقت اومدي ! چرا مست 

 کرده بودي ؟ چرا بو عطر مردونه میدي ؟! 
 پانیذ : چرا چرت و پرت میگی ؟! 

 شقایق : زود باش توضیح میخواییم ازت 
 دستشو توي موهاش فرو برد 

 پانیذ : کاوه ؟ 
 رو کنار زد و هراسون از سر جاش بلند شد  پتو
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 ارغوان :چی شد ؟ 
 پانیذ : کاوه !!!!

 پانیذ با همون سر و وضع به طرف واحد پسرا رفت و با مشت در و میکوبید 
 شروین در و باز کرد 

 شروین : هوووووي بعلههههه ؟! 
 پانیذ : کاوه کجاست ؟ 

 شروین : خوابه 
  پانیذ : حالش خوبه ؟! سالمه ؟

 شروین : واا آره ولی مثل اینکه تو حالت اصن خوب نیست 
 ما سه تا دم در واحد خودمون وایساده بودیم و داشتیم نگاه میکردیم 

 پانیذ : هووووف آخیییش 
شروین : چیزي شده ؟! پانیذ : ماشینش داغون شده نه ؟! شروین : نمیدونم 

 ندیدم 
 توضیح بده  کشتی مارو  نفس پرید وسط و گفت : چی شده پانیذ زود باش

 دست پانیذ و کشید و اوندن داخل 
 هر چهارتامون روي کاناپه نشستیم و گوشامون و دادیم به پانی...

پانیذ : دیروز صبح با کاوه رفتیم  خرید یه عالم خرید کردم و پول همشو کاوه 
 حساب کرد بعد از خرید 

رفتیم ناهار خوردیم  بعد از اونم یه سر رفتیم خونه کاوه اینا پیش مامانش و 
 خانوادش در کل 
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منو به خانوادش معرفی کرد مامانش از من خیلی خوشش اومده بود مگه هونه 
 بود قصر بودااا

رفتم تو اتاق کاوه رو میزش پر از عطر و ادکلن بود یکی از یکی خوش بو تر  
 آدم و مست میکرد 

 از هرکدوم یه پیس زدم یکیشو هم زدم تو دهنم بو الکل میداد  
 آخ هنوزم بو گندش و حس میکنم 

 وقتی داشتیم برمیگشتیم تصادف کردیم من تقریبا بیهوش شده بودم
منو اورد باال و بعدش دیگه یادم نمیاد صبح هم که چشامو باز کردم اینجا  

 بودم 
درجه به سمت پایین باز بود و پانیذ و به این  180هر سه تامون دهنامون 

 حالت نگاه میکردیم 
ارغوان کوسن و برداشت و تا میخورد زد به پانیذ همون طور که میکوبید می 

 گفت : 
ارغوان : دختره بیشعور میدونی ما چه فکرااا که نکردیم عوضی مارو زهره ترك 

 کردي اون وقت 
 ویی زدیم زیر خنده منو نفس یه

 چی فک میکردیم و ماجرا چی بود  خدایی منو بگو که چه فکرایی کردم 
 بلند شدم و چهارتا تا ابمیوه پاکتی از تو یخچال برداشتم 

 هر کدوم و به سمت یکیشون پرتاب کردم و گفتم : بیا بخورین غش نکنین



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 167  

 

 [ از زبان نفس ] ♡{ سه هفته بعد }  
 

 ر شدنفس : بدو بدو که دی
 کوله پشتیمو برداشتمو  زودتر از بقیه سوار آسانسور شدم 

 از تو ایینه اسانسور مقنعمو مرتب کردم
 سوار ماشین شدم و منتظر موندم بچه ها بیان 

 دقیقه اي لفتش دادن تا باالخره تشریف آوردن  3یه 
 ماشین و روشن کردم و راه افتادیم 

 مراشه ؟ ارغوان : بچه ها کسی چسپ ناخن مصنوعی ه
 پانیذ : فک کنم تو کیف من باشه ... وایسااا 

 ارغوان : ناخن انگشت اشارم افتاد 
 پانیذ : بیااا 

 نفس : واااایییی 
 شقایق : چی شد ؟ 

 نفس : جزوه هاي موحد و یادم رفت بیارم 
 پانیذ : دم دانشگاه از رو مال من کپی کن 

 تا دانشگاه دیگه همگی روزه سکوت گرفتیم 
 ماشین و تو حیاط پارك کردمو ریختیم پایین 

 نفس : بچه هاااا من خوبم ؟ 
 شقایق : آره عاالی 
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 دقیقه دیگه بیشتر نمونده بود  1راه افتادیم تا کالس 
 امروز بدجوري سر کالس شیطنتم گل  کرده بود 

کاغذ کوچولو کوچولو گلوله کردم و انداختم تو لوله خودکار اولم از شروین 
 دم شروع کر

 یه دونه فوت ، شوت کردم پشت گردنش 
 فقط دستی به گردنش کشید 

دومی و پرت کردم پشت گردن احسان ... ... برگشت و نگام کرد منم خیلی 
 ریلکس خودکار و انداختم و به موحد گوش کردم 

وقتی احسان روش و برگردوند دوباره خودکار و برداشتمو فوت ، شوت ، گردن 
 شروین 

 ش و برگردوند و نگام کرد این دقعه رو
 نفس : 

 شروین : 
 اه این کار دیگه حوصلمو سر برده بود

 موحد هم که در کل واسه خودش حرف میزد  
 یه فکر زد به سرم

 نفس : پانی ؟ پانی ؟ 
 پانیذ : هان ؟ 

 نفس : چسب ناخن تو بده 
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 پانید : برا چته االن 
 نفس : تو بده 

 اش کردم چسپو ازش گرفتم و دوباره صد
 نفس : پانیذ ؟ 

 پانیذ : دیگه چیه ؟ 
 نفس : پس فردا امتحان موحد داریم ؟ 

 پانیذ : آره 
 موحد کلشو تا ته کرده بود تو دفتر کالسی بقیه هم واسه خودشون ور میزدن 

 نفس : نسترن ؟ نسترن جان ؟ 
 نسترن : بله ؟ 

 نفس : عزیزم جزوه هات و میدي یه لحظه یه چیزیو یاداش کنم 
 نسترن : بیا مواظب باشیااا من رو جزوه هام حساسم 

 نفس : نه خیااالت تخت 
جزوه رو ازش گرفتمو چسپ ناخن و خالی کردم رو جزوه اشو دوتا صفحه رو 

ی وسطبهم چسپوندم براي اینکه حاال حاال ها نفهمه این بال رو سر صفحه هاي 
 آوردم  واییی قیافش دیدنیه 

 نفس : نسترن جون ؟ 
 نسترن : تموم شد 

 نفس : آره عزیزم بیا مرسی
 کالس موحد تموم شد و با بچه ها طرف سلف رفتیم 
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 نفس : ارغوان تو که عشق آلوچه اي تو کیفت آلوچه داري ؟ 
 ارغوان : برا کی ؟ 

 نفس : ننه ي فرانکی 
 ارغوان : خب مگه ویار داري که یهویی هوس آلوچه کردي اونم االن 

 نفس : برو بابا اصن 
یه لیوان آب خوردم و از سلف بیرون اومدم این ربع ساعته هم یه طور گذشت 

 و سر کالس بعدي نشستیم 
 این دفعه تو ردیف پسرا نشستم 

 امروز زیادي حس کرم ریزیم گل کرده بود 
 آریا نشستم  اول از همه پشت سر

 یه کاغذ برداشتم و نوشتم : من خرم 
خیلی آروم و با احتیاط چسپوندمش پشت پیرهن آریا  هنوز سهرابی نیومده 

 بود 
 از پشت سر آریا بلند شدم و نشستم پشت سر شروین 

 دوباره رو یه کاغذ نوشتم من گاوم  
 اینو هم چسپوندم پشت پیرهن شروین 

لند شدم و سر جاي همیشگی خودم پشت سر هنوزم سهرابی نیومده بود ب
 شقایق نشستم 

 دقیقه بعد سهرابی وارد کالس شد 1
 بعد از حاضر غایبی ...
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 امروز قرار بود شروین و آریا و ماهان کنفرانس بدن  اااییی جان فک کن 
بعد از یه توضیح کوچک که ماهان داد شروین برگشت که پشت تابلو یه 

 چیزي بنویسه که کل کالس از خنده منفجر شد 
 واییییی خودم غش کرده بودم و داشتم از خنده دسته صندلی و گاز میزدم 

 نفس : واااي دلم 
 سهرابی با عصبانیت گفت : کافیه دیگه  شروین ؟ 

 شروین : بله ؟ 
 ز کالس برو ببرون سهرابی : ا

 شروین : اما استاد 
 سهرابی داد زد و گفت : بیرووووون 

 به زور جلو خندم و گرفتم آخیییی دلم براش نسوخت 
آریا روش و برگردوند که به جا شروین پشت تخته بنویسه که بازم کالس رفت 

 رو هوا 
 این دفعه سهرابی عصبانی تر اریا و ماهان و باهم بیرون کرد 

 روع کرد به درس دادن خودش ش
 وایییییی که امروز چقدر خندیدم 
 ااااي حاااال میده اینارو اذیت کنی 

 بعد از کالس سهرابی ...
 شقایق : نفس دمت گررررم 

 نفس : واسه چی ؟ 
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 شقایق : میدونم کار تو بود 
 نفس : قابل نداشت 

 ارغوان : چیکار به ماهان داشتی ؟ 
 نفس : به من چه سهرابی اونم یهویی بیرون کرد 

 شروین بدو بدو به طرف ما اومد 
 شروین : نفس 

 نفس : هان 
 شروین : میخوام باهات حرف بزنم 

 نفس : داري میزنی 
 شروین : تنها 

 نفس : تنهایی در کار نیست 
 شروین : نفس من که ازت معذرت خواهی کردم 

 از یاد من نمیره .... حاال هم بس کننفس : اون کارت با یه ببخشید 
 شدمازش فاصله گرفتم و زودتر از بقیه سوار ماشین 

یه چند هفته اي میشد که رابطم با شروین مثل قبل نبود کم کم داشتم ازش 
 میترسیدم باید حواسم و بیشتر جمع کنم 

 منتظر موندم تا بچه ها هم بیان 
 شقا وقتی در و بست فکش و باز کرد  

 : با شروین قهري ؟ شقایق
 نفس : نه 
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 شقایق : پس چرا اینطوري باهاش حرف زدي 
 نفس : هیچی همین طوري دیگه سوال نپرس حوصله ندارم 

 تا خونه کل فضاي ماشین و سکوت پر کرده بود 
 بهتر حوصله فک زدن و گوش کردن نداشتم 

 ماشین و انداختم تو پارکینگ  رفتیم باال 
 اي فاي و روشن کردملباسام و عوض کردم و و

حوصله خوندن پی اماي شروین و نداشتم حوصله جواب دادن به هیچ کسی و 
 نداشتن دلم واسه مامانم پر زده بود 

 گوشی و انداختم و از اتاق بیرون رفتم 
 نفس : بچه هااا ؟ 

 شقایق : جانم 
 نفس : یه یکی دو هفته مرخصی بگیریم بریم تهران 

 ارغوان : ماهان چی ؟ 
 نیذ : همین طور کاوه ... کاوه چی ؟ پا

شقایق : وااا جمع کنید مینیم باوااا کاوه چی ماهان چی .... آره موافقم بریم 
 تهران 

 پانیذ : شقایق رفتی تهران نیروان تو پاچته هاااا 
 شقایق :  ارغوان با مامانم حرف زده  مامانمم به نیروان جواب منفی داده 

 کنم نفس : میرم وسایالمو جمع 
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شقایق : مرخصی چی ؟! نفس : این هفته که دیگه کالس نداریم هفته بعدم یه 
 کالس موحد میپیچونیم یه کالس ترابی 

 پانیذ : واااي ترابی اسمشم که میاد تنم میلرزه 
 کوله پشتیمو برداشتم و هرچی و که دیدم جا دادم داخلش 

مانتو مشکیمو تن کردم با همون ساپورتی که پام بود  نفس : میرم پایین 
 شماها هم بیاین 

 دلم برا اینجا تنگ میشد ولی سفر قندهار که نمیرم برمیگردم 
 دلم نمی اومد مکث کردم و به در واحد پسرا نگاه کردم 

 همون لحظه در باز شد و شروین اومد بیرون 
 فتم پایین راهم و کشیدم و از پله ها ر

 سوار ماشین شدم  بغض راه گلومو بسته بود 
 شقایق زودتر از بقیه اومد 

 نفس : شقایق شروین که ازت چیزي نپرسید ؟ 
 شقایق : پرسید ولی گفتم نمیدونم

نفس قوي باش تو قول داره بودي قوي باشی ماشین و روشن کردم و سر تو ته 
 کردم 

 نفس : کجان پس این دوتا ؟ 
 الن میان میخواي من بشینم پشت فرمون شقایق : ا

 نفس : نه خودم میشینم 
 دقیقه گذشت و یه تک زدم گوشی ارغوان  3
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 نفس : کجایی پس ؟! 
 ارغوان : اومدیم اومدیم 

 گوشی و پرت کردم رو داشبورد بعد از اومون مانی و اري راه افتادیم 
  پانیذ : یه جا وایساا یه مشت خوراکی واسه تو راه بگیریم

 نفس : نمیخوایم چیزي 
 ارغوان : من گشنمه ناهار که نخوردم 

 نفس : ایی کوفت بخوري اوکی تو راه یه جا وایمیسم 
 هنوز زیاد از خونه دور نشده بودیم دم یه سوپر مارکت وایسادم 

 نفس : یکی بپر پایین خرید کنه 
 ن ارغوان و پانیذ پیاده شدن و نیم ساعت بعد با دوتا کیسه پر برگشت

 نفس : کوه میساختین اینقدر طولش دادین ؟
 پانیذ : نفس حوصله نداریاااا خب فقط مگه ما مشتري بودیم شلوغ بود 

 ارغوان : این امروز اعصاب نداره دم پرش نشو
 راه افتادم و تا قبل از خارج شدن از اصفهان حرفی بینمون رد و بدل نشد 

 پانیذ و شقایق خواب بودن 
 تو عمرم اینقدر تند رانندگی نکرده بودم 

 ارغوان : نفس یه کم تند نمیري 
 نفس : حالم خوب نیست اري میشینی مشت فرمون ؟ 

 ارغوان : آره بیا پایین 
 زدم کنار و از ماشین پیاده شدم صندلی عقب افتادم رو پانیذ و چشمامو بستم
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 تا قبل از اینکه برسیم تهران خواب خواب بود  
 چقدر چسپید آخیش 

 چشمامو که باز کردم شب شده بود 
 نفس : کجاییم ؟ 

 ارغوان : تهران همین االن رسیدیم 
 نفس : پلیس راه و رد کردیم ؟ 

 ارغوان : آره خیلی وقته 
 نفس : اگه خسته شدي بیا پایین خودم بشینم 

 ارغوان : نه خوبه ..... اول پانیذ و برسونیم 
 نفس : تو برو حاال برسی شهر 

 ارغوان : اوکی 
 به خیابوناي تهران که خیلی وقت بود دلم براش تنگ شده بود زل زده بودم 

 انگار یه چیز و اصفهان جا گذاشته بودم 
 بیخیااااال ... ولی خب .... چرا پنهون کاري 

 آره دوستش داشتم 
 گوشیمو که خاموش کرده بودم روشن کردم 

 کال از شروین داشتم آنتن نمیداد تا میس  10
 بعدا واسش زنگ میزنم

Fatemeh_Hakimara :  
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اولین نفر پانیذ بود ، پانیذ و رسوندیم و دم در خونشون خودم نشستم پشت 
 فرمون 

 کمربندم و بستم و گفتم : خب حاال نوبتی هم باشه نوبت شقا جونه 
 شقایق و بعد از اونم ارغوان 

 حاال دیگه باید خودمو میرسوندم خونه 
دم در خونه نگه داشتم توي کیفمو هرچی گشتم کلید پیدا نکردم در داشبورد 

 و باز کردم و کلید دومم و از اونجا برداشتم 
 پیاده شدم و در و باز کردم پشت فرمون نشستم و ماشین و بردم تو پارکینگ 

 رفتم طبقه باال 
 ماااامااان خانوم مهمون نمیخواي ؟ نفس : مامان خاااانوم ؟! 

 مامان : واااا دختر تو اینا چی میخواي ؟ 
 نفس : چیه از اومدنم خوشحال نشدي ؟!! 

 مامان چهار قدم و کرد دوتا و محکم بغلم کرد 
 نفس : چقدر دلم برات تنگ شده بود 

 مامان : منم دختر گلم چقدر الغر شدي ؟!
 ضاف کردم نفس : نه اتفاقا یه سه کیلویی ا 

 مامان : بیا تو بیا یه چیزي بخور خسته شدي تو راه بودي
 وااااایییی چقدر دلم برا خونمون تنگ شده بود 

 نفس : ماااامااان ؟!
 مامان : جانم  
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 نفس : بابا کجاست ؟!
مامان : امشب کارخونه موند ... چی بگم واال میترسم اینقدر کار کنه که یه  

 کاري دست خودش بده 
 چی میخوري ؟! شام ماکارونی پختم واست گرمش کنم ؟! 

 نفس : با اینکه خیلی هوس کردم ولی نه اینقدر خوابممم میاااد  
 مامان : نگفتی واسه چی برگشتی کالسا تمون شد ؟! 

 نفس : نه دلم براتون تنگ شده بود 
 مامان : قربونت برم الهی ... چند وقت هستی ؟!

 نفس : خدا نکنه ... یک الی دو هفته  
 مامان : نفس ؟ 

 نفس : هوم 
 مامان : تا هستی قرار خواستگاري و بزارم 

 نفس : خواستگاري کی چی  ؟!!
 مامان : سامیار 

 انتظارش و داشتم 
 نفس : نه 

کیفمو از رو مبل برداشتم و رفتم طبقه باال تو اتاقم لباسام و عوض کردم و 
 ....افتادم رو تخت 

 
. 
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. 
 مشت کوبیدم تو ساعت و یه چرخ زدم 

 مامان : نفس ؟! نفس ؟! اومدي  بخوابیییی ؟! 
 وایییی که چقدر دلم واسه غر غراش تنگ شده بود 

 پتو رو کشیدم رو سرم و دوباره خوابیدم 
 مامان : نفس ؟! پاشو جمعه چشن نامزدي نگین هستااااا

 نفس : کدوم بدبختی اونو گرفت 
 : نفس با تو هستماااا مامان 

 پتو رو از سرم کشید 
 نفس : وااا مامان من خب چرا نمیزاري بخوام ... جمعه چشنه نه االن 

 مامان : پاشو دختر لنگ ظهره ... چرا با شلوارك خوابیدي  ؟ 
 نفس : تو رو خدا اون پتو رو بده به من 

 مامان : زود باش تا صورتتو بشوري صبحونه رو آماده میکنم 
 چاره اي جز بیدار شدن ندیدم 

بلند شدم و نگاهی به آیینه انداختم هوووف رنگ این موهارو هم باید عوض 
 کنم 

 صورتمو شستم و از سرویس بیرون اومدم 
 وااااییی چند وقت بود از رو این نرده ها سر نخورده بودم 

 سر خوردم و اومدم پایین 
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 نفس : واااییی چه عطري پیچیده 
مامان : بسته بسته نمیخواد اینقدر خودت و لوس کنی ..با درس و دانشگاه 

 چطوري ؟ 
 نفس : خوبه که 

مامان : اونجا راحتی ؟ کم و کثري ندارین ؟! همون طور که مربا میرختم رو 
 لقمم گفتم : خداروشکر همه چی عاالی  بابا نیومده ؟ 

 مامان : چرا ... تو اتاقش خوابه ... صبح اومد 
 ند تا لقمه کره مربا خوردم و لیوان چایمو سر کشیدم چ

 نفس : زنگ میزنم سمانه باهم بریم خرید لباس واسه جمعه 
 مامان : وااا لباس برا چته ؟! 

 نفس : خیلی وقته تهران گردي نکردم 
 مامان : دختر کمتر خرج کن فردا تو زندگی خودت میمونیاااا 

 نفس : حاال کو تا فردا تو زندگی 
 مامان : ناهار فسنجون پختم برات 

 نفس : ااااي جوووون چقدر وقت بود که نخوردم 
 مامان : حتما اونجا همش فست فود میخوردي 

 مامان : نمیري لباس بخریاااااا .... میخواي بگردي برو 
 ولی از خرید خبري نیست ... بعدشم اون سمانه بدبخت و زا به را نکن

 نه با تو بیاد بازار با اون جوجه اش چطور میتو 
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نفس : مامان واقعا سامیار از من خواستگاري کرده ؟!! مامان : آره بچم عزیزز 
 دلم  کی بهتر از اون بشه دوماد من 

 نفس :  میبري و میدوزیااااا .... بنده فعال قصد ازدواج ندارم 
 مامان : میگه تا هر وقت بخواد صبر میکنم 

م بشه مثل دندونش ... اصن اینقدر صبر کنه نفس : اینقدر صبر کنه تا موهاش
 زیر پاهاش علف سبز شه 

 مامان : وااااا
 رفتم تو اتاقم و واي فاي و روشن کردم .... نت وصل نمیشد 

 نفس :مامان ؟! مامان ؟!
 مامان : بله ؟! 
 نفس : واي فایمون تمو شده ؟! 
 مامان : آره دیروز ظهر تموم شد یادم رفت شارژ کنم  

 نوچ 
 داده هامو روشن کردم و رفتم تو وات 

 نفس : سالم 
 قلبم لرزید  نتش روشن بود 

 یه نفس عمیق کشیدم 
 شروین : علیک سالم ... معلومه کدوم گوري هستی ؟! 

 نفس : اولم درست صحبت کن ... دومم از دستت دلخور بودم ... سوما تهرانم 
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فس به خدا دست شروین :  مگه من صد دفعه نگفتم غلت کردم ببخشید ن
 خودم نبود 

 خب منم مردم 
 نفس : منم دخترررم 

 شروین : تهران چی میخواي ؟!
 نفس : اومدم پیش مامان اینام ... یه بادي به کلم بخوره  

 شروین : کی برمیگردي ؟!
 نفس : هفته دیگه .... از دوریم دق نکنی 

 شروین : به شوق دیدار دوباره زنده میمونم 
 گه همچین غلتایی نکنیاااا نفس : شروین دی

 شروین : چشم البته تا قبل از اینکه زنم شی 
 نفس : پرووووو 

 شروین  : جاااااان 
نفس : برم ؟! باید واسه پس فرداشب یه لباس خوب پیدا کنم از بین این همه 

 لباس 
 شروین : پس فردا چه خبره ؟! نفس : عروسی دختر خالمه 

 شروین : به سالمتی .... کی باشه عروسی ماااا ...... برو عشقم 
 نفس : فعال 

بلند شدم و در کمد و باز کردم این دفعه به طور خیلی هجیب کند خالی نشد 
 رو سرم 
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 لباساي مجلسی و هم زدم یکی دوتا هم که نبود 
 آبی ؟ ... نه 

 صورتی ؟ .... نه 
 قرمز ؟ ... اینم نه

 سبز ؟ .... نوچ 
 مشکی ؟ .... اینم نووووچ 

 سفید ؟!  آره سفید خوبه یه لباس سفید و خوشگل 
 آره همین خوبه لباس و برداشتم و گذاشتمش رو میز تحریرم 

 خب حاال چیکار کنم ....  .... برم بیرون ؟! با بچه ها ؟ حسش نست ؟ هست 
 شکتاب بخونم ؟ شروین رفت سر کار ؟ برم ول بچرخم ؟ کالس ایروبیک پی

 فرزانه ؟ 
 ناخن مو طراحی کنم ؟ برم حمام ؟ 

 میرم حمااام 
حولمو برداشتم و پریدم تو سرویس یه دوش آب سرد چقدر می چسپید ااااي 

 حااان  
 حدود دو ساعت توي حمام بود بیرون اومدم 

 بعد از خشک کردن موهام ، سشوار و شونه کردم 
 لباس پوشیدم و یه رژلب صورتی زدم 

 مامان بیا ناهار  مامان : نفس
 رفتم پایینو سر میز مشستم 
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 نفس : سالاااام بابا جونم 
 گونه هاي بابامو بوسیدم  و دستامو دور گردنش انداختم 

 بابا : رسیدن بخیر دخی بابا کی رسیدي ؟ 
 نفس : دیشب مامان گفت کارخونه اي صبحم که اومدي من خواب بودم 

 میز به مامان کمک کردم  فسنجون و با ولع خوردم و تو جمع کردن
 رفتم باال تو اتاقم و هدفون و گذاشتم تو گوشم 

 همین طور آهنگ گوش میدادم  4تا ساعت 
بلند شدم و پشت میز توالت نشستم خط چشمم و مثل همیشه کشیدم و 

 رژلبم و پر رنگ تر کردم 
ساپورت مشکیمو پوشیدن با یه مانتو مشکی و کت چرم آبی رنگ اسمونیم یه 

 ل آبی هم انداختم رو سرم شا
 کیفمو برداشتم و از پله ها رفتم پاین

 مامان جلو تی وي نشسته بود و فیلم میدید 
 مامان : کجا به سالمتی ؟! شال و کاله کردي ؟! نفس : دارم میرم در در 

 مامان : مواظب باشیاااا زود هم برگرد خوب نیست تا دیر وقت بیرون باشی 
 نفس : چشم 

از تو پارکینگ بیرون آوردم و زدم به دل خیابوناااا ضبط و روشن ماشین و 
 کردم و صداشو بردم باال

 آهنگ {  یکی مثل من از شري ام } 
 گوشیمو برداشتم و همون طور که عینک آفتابیمو زدم رو سرم شماره گرفتم 
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.... پ نفس : الوووو ...... علیک سالم .... مرض .... تهران .... دروغم چیه .... آره 
 ن پ ... زود باش حاضر شو دارم میام دنبالت 

نمیدونم فعال که بیکارم ..... شاید بعدش یه سر رفتم باشگاه پیش فرزانه .... 
 اوکی اومدم 

 عینکمو زدم رو چشمامو حرکت کردم 
 پشت چراغ قرمز بودم که گوشیم زنگ خورد 

 نفس : بله ؟ 
 ارغوان : نفس کجایی ؟ 

 نفس : بیرون دارم میرم پیش ستاره 
 ارغوان : آها خب هیچی 

 نفس : واسه چی ؟!
 ارغوان : جمعه شب جشن نامزدي سعید هست میخواستم برم لباس بگیرم  

 نفس : به به مبارکه با کی ؟! 
 ارغوان : با عروسمون 
 نفس : اسمش چیه ؟ 

 ارغوان : نگین 
 نفس :  دختر خاله من ؟! 

 خاله تو کیه ؟!ارغوان : دختر 
 نفس : فامیلی عروس چیه ؟  

 ارغوان : عمادي 
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 نفس : تبریک میگم فامیل شدیم 
 ارغوان : دختر خاله تو هس ؟ 

 نفس : بللللللههههه .... یه یکی دو ساعت دیگه میام دنبالت 
 ارغوان : اوکی منتظرم

 ماشین و یه جا پارك کردم و رفتم تو آموزشگاه 
ستاره یکی از دوستاي قدیمیم بود که تو آموزشگاه زبان تدریس میکرد ق 

 سال از من بزرگ تر بود 
 خیلی دختر خوبی بود من که دیوونش بودم

یه عالم حرف زدیم و یه بستنی مهمونم کرد و از درس و دانشگاه از شوهر و 
 قصد ندارم 

 نفس : واقعا عقد کردي ؟ 
 ستاره : آره 

یدونی چقدر خوشحال شدم  اسم داماد چیه ؟ چکاره است ؟! نفس : وایییی نم
 کجا باهم آشنا شدین ؟

ستاره : اسمش سینا هست فک کنم بشناسی سینا سرمدي تو دانشگاه باهاش 
 آشنا شدم االنم تو همین کانون تدریس میکنه 

 با شنیدن اسم و فامیلیش لبخند رو لبام محو شد سینا ؟ سینا سرمدي ؟!!!!
 ت گذشته جلو چشمم رژه رفت همه خاطرا

 صداش هنوز بعد از دو سال تو مخم بود 
 دو ست دارم دارم دارم دوستتت دارم 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 187  

 

 مگه من ولت میکنم احمق جون 
 نفس بدون تو نمیتونم نفس بکشم 

 نفس منی تو نفسم
 عاشق اسمتم زندگیم 

 یه خونه میخریم تو باال شهر تهران تهران تهران تهران
 تا بچه میاریم  3

 اسم دخترمون و من انتخاب میکنماااا میکنماااا میکنمااا
 حالم دیگه از این رابطه بهم میخوره بهم میخوره 

 دیگه ازت بدم میاد 
 رفتارات بچه گونه است بچه گونه بچه گونه 
 به من چه میخواستی عاشق نشی نشی نشی

 دست از سرم بردار بردار 
 با صداي ستاره به خودم اومدم

ستاره : نفس ؟ کجایی تو ؟! یه لبخند مات زدم و گفتم : عکسشو داري ببینم 
 این داماد خوشتیپو 

 ستاره : آره وایسا 
 گوشیشو به طرف گرفت و عکسشو نشونم دار 

 شاید اگه عکشسو نمیدیدم میگفتم تشابه اسمه 
 ستاره : خیلی دوستش دارم 

 نفس : مبارك باشه .... خوشبخت بشین خوشبخت 
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 اره : مرسی عزیزم انشاهللا روزي خودت ست
 هه من روزي ندارم یکیو میخواستم شد دوماد یکی دیگه 

 نفس : من برم ستاره باید برم دنبال ارغوان 
دقیقه دیگه کالس بعدیم شروع  1ستاره : زوده که ... ولی به سالمت منم یه 

 میشه .. خوشحال شدم دیدمت 
 نفس : منم 

 ولی کاشکی نمی اومدم 
 ومو از ستاره که برگردوندم اشک از چشمام ریخت پایین ر

 اااي بابا نفس مگه ازش متنفر نبوي 
 بودم متنفر بودم ولی دل اینو ندارم اونو با یکی ببینم 

 پشت فرمون نشستم اما حالم اصال مناسب رانندگی نبود 
 ماشین و که روشن کردم { آهنگ بعد من از اشوان } پلی شد 

 غ دلم بیشتر شد با شنیدن این آهنگ واااااییییی دا
 اصال حالم دست خودم نبود اشک میرختم و دستام میلرزید 

 دم در خونه ارغوان پیاده شدم و رو صندلی جلو نشستم واسش زنگ زدم 
 نفس : الو اري بیا پایین منتظرتم 

 ارغوان : االن میان چیزي شده ؟! صدات میلرزه 
 ت دست پاك کردمگوشیو قطع کردم و اشکام و با پش

 
 ( جمعه ، جشن عقد )  
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 پالتو سفیدم و برداشتم و از پله ها پایین رفتم 
 نفس : مامان حاضري ؟ 

 مامان : آره بریم 
 نفس : بابا نمیاد ؟! 

 مامان : کار داره .... تو که میدونی زیاد رابطش با خاله ان اینا خوب نیست 
 نفس : بریم 

 سوار ماشین شدیم  و به سمت باغ خاله اینا حرکت کردیم 
 تقریبا داشتم ماشین و پارك میکردم که گوشیم زنگ خورد 

 نفس : الو ؟ 
 ارغوان : کجایی تو ؟! 

 نفس : دارم ماشین پارك میکنم چقدر شلوغه 
 نفري آدم دعوت کرده  600ارغوان : به من چه خاله جنابعالی یه 

 نفس : اوکی اومدم
 وشی و قطع کردم و پیاده شدیم گ

 کیفمو دست گرفتم و با مامان رفتیم داخل 
 مامان به محض ورودش به سمت خاله رفت و منم در جستجوي اري 

خودش سریع به سمت من اومد و گفت : معلومه کدوم گوري هستی ؟! ارغوان 
 : خواهر شوهر یواش یواش 

 ارغوان : درد 
 دستمو کشید و برد سمت یه گروه 
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 مراسم مختلط  و صداي موزیک کر کننده 
 تا پسر بودن و دوتا دختر  3گروه 

 کیان و اراد و آرسام 
 سپیده و ساناز 

 نفس : از آسناییتون خوشبختم 
 سپیده : همچنین عزیزم 

 ساناز : تفس رنگ موهات و چشات خیلی جذابه 
 نفس : مرسی 

 ی ازغوان : عروس داماد اومدن .... کلیلیلییییییییییی
 توجه همه به سمت نگین و سعید جمع شد 
 نگین خوشگل شده بود و سعید هم جذاب 

 با اري و ساناز و سپیده و پسرا رفتیم وسط و تا تونستیم رقصیدیم 
 ارغوان در گوشم گفت : واییی اگه ماهان بفهمه 

 نفس : زر نزنی نمی فهمه 
 ارغوان : راستی گفتم اراد و آرسام پسر دایی هام هستن 

 نفس : جدي ؟!
 ارغوان : اوهوم 

 نفس : آراد خوشتیپه 
 ارغوان : اوهوم ... ارسام خواستگارم بود ردش کردم 

 نفس : بعله دیگه کی به پاي ماهان میرسه
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داشتم میرقصیدم که یکی منو کشوند طرف خودش و دستشو دور کمرم قالب 
 کرد 

 سامیار : به به پرنسس خودم 
: چطور مگه ؟! نفس : مثل ادم کارم داري صدام نفس : کرم داري ؟! سامیار 

 کن دیگه چرا اینطوري میکنی !! 
 سامیار : دلم واست تنگ شده بود 

سرش و توي گودي گردنم فرو کرد وستام و گرفته بود و با اهنگ پر 
 میخوردیم 

 نفساش خیلی گرم بود و هر بار که میخورد بهم تنم مور مور میشد 
 سامیار : با سفیدم جذاب میشی 
 نفس : سامی ارغوان کارم داره 

 سامیار : بیخیالش شو ... میخوام امشب و بامن باشی 
 نفس : مگه من عروسکم که امشب و مال تو باشم ولم کن ببینم 

 سامیار : نفس عمه بهت گفت ازت خواستگاري کردم 
 لم کن دیگه ... اه نفس : سامی جون جدیدا خیلی غلت اضافه میکنی .... و

 قالب دستشو باز کردم و از نو بغلش بیرون اومدم 
 قلبم تند میزد با سرعت از تو پیست رقص بیرون اومدم پام پیج خورد و افتادم

 آخخخخخ 
 بلند شدم و روي یکی از صندلی ها نشستم 

 واااییی خدا حوصله ندارم چیزیش نشده باشه 
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 به پیست رقص نگاه کردم اثري از سامی نبود 
 این امشب یه چیزیش بودااااا 

 هیچ وقت اینقدر بهم نزدیک نشده بود 
 باهاش رقصیده بودم  ولی ...

ارغوان : کدوم گوري تو هرجا دنبالت میگردم نیستی ؟! نفس :هان چی شده ؟! 
 ج نمیده ارغوان : شروین صد بار زنگ زده به من میگه چرا نفس گوشیشو 

 نفس : خاك بر سرم االن میزنگم بهش
 گوشیمو برداشتم و به شري زنگ زدم 

 نفس : الووووو 
 شروین : علیک ... چرا گوشیتو جواب نمیدي 

 نفس : ببخشید نشنیدم اخه خیلی شلوغه 
 شروین : نرقصیااااا  عشقم و میدوزدن 

 نفس : چشم نمیرقصم 
 شروین : خوبی ؟! 

 منم خوبم نفس : تو خوب باشی 
 شروین : عشقمی 

 نفس : کارم داشتی ؟ 
 شروین : دلم برات تنگ شده بود 

 نفس : منم ... دلم میخواست صداتو بشنوم 
 شروین : دیشب باهم حرف زدیم 
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 نفس : اگه اینجوریه دیشب حرف زدیم پس چرا دلت واسم تنگ شده ؟
 شروین : چون دوستت دارم 

 نفس : ما بیشتر 
 شروین : چاکریم 
 نفس : مخلصیم 

 شروین : هوووي خوشم نمیاد التی حرف میزنیاااا 
 نفس : خخخخخخخ

 شروین : برو عشقم برو خوش باش 
 نفس : دوست دارم بوس بوس باي

 گوشی و قطع کردم برگشتم  پیش ارغوان 
نفس : چته اري ناخن میجویی ؟! ارغوان : تا شب جشن نامزدیشم دست از سر 

 این غیرتی بودنش برنمیداره 
نفس : کی ؟ سعید ؟! چی میگه مگه ؟! ارغوان : میگه لباست خیلی بازه برو یه 

 چیزي روش بپوش 
 نفس : غلت کرده ... زیاد درو برش نرو 

 ه  آقا گفته نه ارغوان : لباس نگین و نمیبینی آستین بلند
نفس : اگه این دختر خاله منه  سر دو روزه سعید و راضی کرده هرجور دوست 

 داره بگرده 
 ارغوان : چه میدونم واقعا زیادي بازه ؟! 

 نفس :  میزنمتاااا
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 البته یه رویی تور مشکی  روش پوشیده بود
 نفس : پانی و شقا کجا رفتن ؟! 

 ارغوان : چه میدونم نشستن میخورن
 فس : کوفت بخورن اینا ن

 جشن عقد به خوبی و خوش تموم شد و من 
 مثل جنازه برگشتم خونه از خستگی با همون لباسا و آرایش افتادم رو تخت 

 اصن نفهمیدم دیگه چی شد 
 صبح که بیدار شدم کش و قوسی به بدنم داد 

 تمام بدنم کوفته شده بود آخ 
  پالتوم و بیرون آوردم و انداختم  اون ور

 بلند شدم و این لباس رو هم عوض کردم 
 یه تونیک برداشتم و یه شلوارك مشکی 

 به سمت سرویس رفتم و صورتمو شستم 
 آخیش 

 شکمم از گرستگی به قار و قور افتاده بود 
 طبق عادت از رو نرده ها سر خوردم و رفتم پایین 

 مامان تو آشپزخونه نبود 
 عجیباااااا

 نفس : مامان ؟ مامی ؟ مام ؟ 
 مثل اینکه رفته بیرون 
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 رفتم تا از نو یخچال شیر کاکائو بردارم که دیدم رو در یخچال یاداشت گذاشته 
 مامان : من میرم خونه عمه عطیه 

 اوکی اینم که رفته خونه عطیه  شیر کاکائو و برداشتم و یه نفس سر کشیدم 
 آخییییش 

 به طرف تی وي رفتم و روشنش کردم 
 پی ام سی که هیچی نداشت 
 نکس وان هم که همین طور 

 زدم جم تی وي 
 اینم که تبلیغه 

همین جور داشتم میزدم این کانال و اون کانال که یه فیلم ترسناك توپ گیر 
 آوردم 

 باالي صفحه اسمشو نوشته بود 
conjuring 
 آخ جووووون 

 کردم  نشستم و تا آخرش نگاه
موضوعش درباره یه خونه بود که جن اونجا و بچه هاي افراد خونه رو تسخیر 

 کرده بود 
 خیلی ترسناك و عشق بود 

وقتی فیلم تموم شد بلند شدم و تی وي و خاموش کردم کنترل و پرت کردم 
 و رفتم باال 
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 یه الك از رو میزم برداشتم و نشستم الك زدن 
 بود دلم واسه شروینم یه ذره شده 
 خیلی بهش وابسته شده بودم 

 گوشیمو برداشتم و به عکسی که باهم گرفتیم نگاه کردم 
 از رو صفحه گوشی بوسیدمشو دوباره مشغول الك زدن شدم

 بعد از خشک شدن الك بلند شدم و یه زنگ زدم به شقا 
 نفس : الووووو 

 شقایق : جانم نفس 
 نفس : کی برگردیم اصفهان ؟ 

 شقایق : شما که میخواستی تا هفته دیگه بمونی 
 نفس : راستش حوصلم سر میره 

شقایق : نمیدونم من برام فرقی نمیکنه یه چند تا کار داشتم تهران که همشو 
 انجام دادم 

نفس : خب پس یه زنگ میزنم اري و پانی اگه اونام حاضرن فردا حرکت کنیم 
 باشه ؟ 

 شقایق : اوکی 
 باباي نفس : پس فعال 

 بعد از شقا زنگ زدم به پانی و اري 
 اري میخواست بیشتر بمونه ولی با تو سري گفتم فردا میریم 

 از اتاقم بیرون اومدن که صداي کلید اومد 
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 مامان : نفس ! 
 نفس : جان نفس 

 مامان : خونه اي گفتم شاید رفتی بیرون 
 نفس : نه حوصله نداشتم 

 ن رفتن نداشتی مامان : چه عجب شما حوصله بیرو
کیسه هاي خرید و از مامان گرفتم و گذاشتم رو اپن آشپزخونه مامان تو 

 اتاقش رفت و لباساش و عوض کرد 
 مامان : واییی خیلی خسته شدم نفس 

 نفس : خسته نباشی چیزي میخوري واست بیارم 
 مامان : یه لیوان آب فقط 

 یه لیوان آب واسه مامان بردم و کنارش نشستم 
 آب که خورد گفتم : 

 نفس : راستی عشقم فردا هم دارم میرمااااا 
 مامان : کجا ؟ تو مگه نگفتی تا هفته دیگه هستی 

نفس : ببخشید دیگه ینی قرارم بود بمونم ولی خب کالساي دانشگاه و چیکار 
 کنیم میدونی 

 منظورم این بود که شروین و چیکار کنم 
 ت بزرگ شدي عاقل شدي دم تو خومامان : چه میدونم دیگه واال دختر

 نفس : اون که صد در صد 
 گونه هاشو بوسیدم و راهی اتاقم شدم
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 ک شنبه / روز برگشت به اصفهان ) ( ی 
 نفس : بریم ؟ چیزي یادتون نرفته 
 پانیذ : نه برو که کاوه کچلم کرد 
 ارغوان : منم ماهان دیوونم کرده 

 ماشین و روشن کردن و راه افتادیم 
 ضبط خاموش بود و بچه ها هم حرفی نمیزدن به شروین نگفته بودم 

 دارم میام میخواستم سوپرایزش کنم 
 تا خود اصفهان خودم نشستم پشت فرمون 

 شقایق : من یه حسی بهم میگه کاشکی برنمیگشتیم 
 نفس : واسه چی ؟ مگه تو از وقتی گفتم برگردیم مهرداد مهرداد نمیکنی 

 لم شور میزنه یه حس بدي بهم دست داده شقایق : نمیدونم د
 ارغوان : نفس میدونی  فردا تولد شروینه ؟ 

 نفس :  دروغ میگی ؟ 
 ارغوان : به خدا ماهان میگه .... میخوان سومرایزش کنن 

 ماشین انداختم تو پارکینگ و رفتیم باال 
 اصال باورم نمیشد 

حاال باید چی کار میکردم ؟ چی میخریدم ؟ شروین چی دوست داشت ؟! سینا 
 از رنگ مشکی خوشش می اومد و سفید 

 اولین باري که واسش کادو خریدم ساعت بود 
 شروین ساعت دوست داره ؟!  دست و پام و گم کرده بودم 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 199  

 

 کوله پشتیمو پرت کردم  رو تخت و ناخنمو می خوردم 
 اررري ؟! نفس : ارغوااان ؟! 

 ارغوان : جانم 
نفس : از ماهان بپرس شروین چه رنگی دوست داره بپرس بیشتر دوست داره 

 چی کادو بگیره ! 
 ارغوان : اوکی 

 یه لبخند رو لبام نشست 
 لباسام و عوض کردم و منتظر موندم ارغوان واسم جواب بیاره 

 نفس : امروز بریم خرید ؟ 
 ارغوان : من با ماهان دارم میرم خرید االن میاي ؟ 

 نفس : آره وایسین منم میام ... ایناها نمیان 
 ارغوان : گفتن از طرف ماهم کادو بخرین حساب میکنیم 

 لباس پوشیدم و با اري زدیم بیرون تو مارکینگ منتظر ماهان موندیم 
 ارغوان جلو و من پشت نشستم 

 نفس : سالااام 
 سالم خوب هستین ؟! ماهان : 

 نفس : مررسی .... آقا ماهان ممنون بابت اینکه گمک کردین
 ماهان : خواهش میکنم 

 راه افتادیم و با ماهان از این پاساژ به اون پاساژ میرفتیم 
 ارغوان و ماهان هم هی دل و قلوه میدادن 
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 من بدبختم شاهد این الو ترکونوناااااا 
 م از طرف پانیذ یه پیرهن گرفتی

 از طرف شقا یه کفش 
 منم واسش ...
 ساعت گرفتم 

 گرون بود ..... ولی خب واسه عشقم بود 
بعد از یه عالمه خرید که وسایل تزیینی و مواد خوراکی و سفارش کیک و ...  

 برگشتیم خونه واسه اینکه خود شروین نفهمه وسایال رو بردیم واحد ماااا
 کاغذ کادو می پیچیدیم با بچه ها نشسته بودیم و کادو ها رو 

 من واسه کادو خودم یه باکس قرمز شیک گرفته بودم که روش قلب بود 
 دل تو دلم نبود امروز دوبار شروین و دیدم و

 تو این دوبار اصال به روش نیاوردم که چیزي میدونم . 
 وایییی چه تولدي بشه 

مثل اینکه کل بچه هاي کالس و دعوت کرده بودن و جشن هم توي همین 
 واحد پسرا برگزار میشه 

 باید یه لباس خوب بپوشم 
 اصال یه ذوق و شوق عجیبی داشتم 

 و نیم بود  12ساعت 
 شقایق فقط بیدار بود 

 نفس : چرا نمیخوابی ؟ 
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 شقایق : خوابم نمیبره 
 نفس : منم از شوق تولد شروین خوابم نمیبره 

 شقایق : 
 نفس : نمیدونم چرا اینقدر زود عاشقش شدم 
 شقایق : منم ... منی که از پسرااا بدم می اومد 

 نفس : شاید واسه فراموش کردن گذشته هااا باشه 
 شقایق : نمیدونم 

زندیگ واسم یه  نفس : میدونی شقا ... خستمه ... نمیدونم چرا ... ولی دیگه
 نواخت شده 

 شقایق : میدونم چی میگی 
نفس : همش بیرون و رستوران و خرید و این طرف و اون طرف و فیلم و 

 آهنگ 
 شقایق : شاید اینطوري بهتر باشه 

 نفس : ولی من میترسم میترسم شروین هم بشه سینا 
 شقایق : نمیدونم .... منم دلم شور میزنه 

ت بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم در و بستم و تا اشک از گوشه چشمم ریخ
خود صبح گردنبندي و که از سینا یادگاري داشتم تو دست گرفتم و گریه 

 کردم .
 و نیم بود  5ساعت 

 تا خود صبح نخوابیدم 
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 باید فراموشش کنم دیگه  اون االن زن داره ... عاشق زنشه 
 الك ناخنمو پاك کردم و وضو گرفتنم

 نماز خونده بودم اصن یاد ندارم کی بود  خیلی وقت پیش
شاید به خاطر همینه که اینقدر آشفتم شاید به خاطر همینه که اینقدر 

 پریشونم 
 چون یادش نمیکنم چون به یاد خودش نیستم 

 شاید چون دنبال عشق زمینی و هوسم 
 شاید ... 

 شرمنده و رو سیاه رفتم پیشش 
 چقدر لحظه هاي با اون بودن و دوست داشتم چقدر به آدم آرامش میده 

 خدایااااا خودت کمکم کن 
 میدونم اونقدرا بنده ي خوبی نیستم ولی ...

 دسته خیلی گناه دارم ولی خب ... گناه دارم 
 سر جا نماز خوابم برد 

 با صداي پانی بیدار شدم 
 پانیذ : وا این نمازم میخوند ما نمیدونستیم 

 ارغوان : چیکارش داري فک کردي همه مثل تو کافرن 
 پانیذ : کافر عمته 

 نفس : دعوا نکنین حاال 
 ارغوان : ساعت خواب 
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 نفس : تا صبح بیدار بودم
 ( تولد شروین ) 

 
 داختم نلباس شب آبی نفتی مو از بین لباسا کشیدم بیرون  و  یه نگاهی بهش ا

هوووووف اینم که بازه  اونم انداختم رو تخت و خودمو پرت کردم تو کمد بین 
 لباسا

از زیر خروار ها لباسی که همشو از خود اصفهان خریده بودم یه لباس طالیی 
 کشیدم بیرون 

 اییییی جااااان  این فوق العاده اس 
 کردم .... ایییییاز جلو ایینه قدي لباس و جلو خودم گرفتم و نگاهی به خودم 

 ژوووون  چه جیگري شدم 
 موهامو که تازه بلوند کرده بودم و با بابلیس فر کردم و ریختم دورم 

یه رژلب قهوه اي کشیدم و سایه قهوه اي و مشکی و طالیی و سفید و قاطی 
کردم و هرقسمتی از پشت چشمم و یه رنگ زدم و آخر  کار با یه خط چشم 

 دم  تیله هاي سبز رنگ چشام بدجوري میدرخشید بلند همشو جمع و جور کر
یه بوس واسه خودم  فرستادم و لباسم و تن کردم  هنوز از سر و صدا خبري 

 نبود
نفس : ارغوان ؟! ارغوان ؟! ارغوان : هااان چه خبرته ؟!! نفس : کفش قهوه اي 

 من کو که پاشنه اش طرح چوبه 
 د نفرو بکشی بیمارستان ارغوان :  اوووووف نکبت میخواي امشب پاي چن
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 نفس : یکی به خودت بگه ایکبیري 
یه لباس سورمه اي رنگ تا روي زانوهاش پوشیده بود و یه ساپورت مشکی پا 

 کرده بود آستیناي لباسش تور بود
 یقه لباسش نگین کاري شده بود   خیلی بهش میومد 

یه رژلب قرمز پر رنگ و براق زده بود و چشماشو فقط با یه خط چشم ساده 
آرایش کرده بود موهاي مشکی و بلند و  لختش و امین جور ساده دورش ول 

 کرده بود 
 ساده ولی خیلی تو دل بروووو  معلوم نیست امشب چند نفرو به کشتن بده !!! 

 نفس : نگفتی کفش رو ندیدي ؟!! 
 میخواي بپوشی ؟! ارغوان : اون و 

نفس : آره ؟! کجاست ؟! ارغوان : خب چرا اون کفش طالیی رو نمیپوشی که از 
سیتی سنتر خریدي ؟! نفس : راست میگیا ؟! حاال اون کجاست ؟! با عجله به 

 سمت کمد رفتم و از زیر لباسا بعد از کلی گشتن باالخره پیدا کردم 
بود اینم که  169.... قد خودم فک کنم با پوشیدن اونا یه دو متري شدم ..

 سانتی  13پاشنه 
 دیگه اوووووو هه

پانیذ یه لباس شب صورتی بلند پوشیده بود  طرح جالبی داشت ولی زیادي باز 
 بود 
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نفس : پانی فک نمیکنی  لباست زیادي بازه  ؟! همون طور که جلو آیینه ي 
ده ماها خیلی پوشیتوي سالن وایساده بود و رژلب  میزد گفت : نه بابا لباس ش

 است 
پشت چشم صورتی زده بود و خط چشمش و خیلی عجیب غریب کشیده بود 
ولی در کل جیگري شده بود مخصوصا با اون لباس شب صورتی سنگ کاري 

 شده 
از پانیذ چشم برداشتم ارغوان روي مبل با موبایلش ور میرفت و خبري از 

 شقایق نبود 
 نفس : شقی ؟! شقایق 

 شقایق : جااانم 
 نفس : کجااایی ؟! دیر شداااا !!!!

 شقایق : اومدم 
 شقایق از هممون قشنگ تر شده بود با اینکه حتی از ارغوان هم ساده تر بود 

یه ماکسی زرشکی بلند دامنش تور بود در کل مدلش خیلی قشنگ بود و توي 
 اندام ظریف و الغر شقایق بدجوري خود نمایی میکرد 

 یش نمیکنی ؟! نفس : آرا
 شقایق : مشخص نیست ؟!

 نفس : بس کن اینقدر کمرنگ همه چیو مالیدي که اصن معلوم نیست 
سریع رفتم از بین لوازم ارایشام یه رژلب آلبالویی ور داشتم و به زور مالیدم رو 

 لباي شقایق 
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 نگاهی بهش کردم و گفتم 
 نفس : آهااااااا  االن خوب شد ..... بچه هااا بریم 

 رغوان : ساعت چنده ؟! چرا هنوز شروع نکردن ؟! ا
 پانیذ : من یه نیم ساعت پیش یه نگاه انداختم خیلیا داشتن می اومدن 

ارغوان : میگماااا حتما چون مهمونی مختلط هست همه با دوست دختر دوست 
 پسراشون میان نه ؟!!! 

 پانیذ زد زیر خنده و گفت 
 پانیذ : میخواي سیبیل بکشم ... کت و شلوار بپوشم با خودم بري ؟! 

 ارغوان : مسخره .... از بی عرضگیته خواهر من
 نفس : من میرم کیفم و بردارم بریم 

ارغوان : من به اینا شک دارم .... ببین هنوزم صداي اهنگ بلند نشده .... من 
شقایق : خب شاسد اینا میگم یه کاسه اي زیر نیم کاسه اس بگین نه !!! 

 مذهبین اهنگ نمیزارن تو تولداشون 
پانیذ : عقل کل  اگه مذهبی بودن بنظرت تولداشون مختلط بود  ؟! شقایق : 

 خب پاشین بریم دیگه !!!! ارغوان : من هنوزم دلشوره دارم 
 نفس : پاشین بریم فک زیادي نزنین 

!!! نگاهی به ارغوان کردم که در واحد و باز کردم .... وا اینجا چقدر تاریکه ؟
 توي اون تاریکی این شکلی شده بود 

 نفس : ارغوان .... اون چراغ و بزن ببینم 
 ماهان از واحدشون بیرون اومد و گفت : نه ارغوان 
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 ارغوان با تعجب به ماهان نگاه کرد 
 این از کجا پیداش شد یهویی تو اون تاریکی 

الن میان .... شروین خبر نداره تولد واسش ماهان : مهرداد رفته دنبال شروین ا
گرفتیم سوپرایزه  با کیفم زدم تو دست ارغوان و گفتم : هنوزم میگی کاسه اي 

 زیر نیم کاسه اشه 
 ارغوان : هیسسس 

سانتی متر باز بود  160ماهان با یه نگاه خاصی به اري زل زده بود  و دهنش 
 و فکش افتاده بود 

 ؟!   ماهان : چه جیگري شدي تو
ارغوان فکش باز شد اومد جواب بده که  با کیفم زدم تو دستش و هلش دادم 

توي واحد پسرااا که مهمونی اونجا بود همه چراغا خاموش و فقط رقص نور 
 روشن بود

 اووووووهه  ما دنبال لباس چطوري میکشتیم  اینا چی پوشیدن 
تا دختر  6بودن   یه گروه دختر و پسر کنار اوپن وایساده بودن و گرم صحبت

 تا پسر 4و 
 چند تا به چند تا ....

 سه تا دختر هم با لباساي استغفراهللا  نشسته بودن روي کاناپه 
روي کاناپه رو به رویی هر چهار تامون نسشتم دختره اولی با یه عشوه خاطی 

 نگاه کرد و گالس توي دستشو چرخوند 
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آوردي نه ؟! نگاه نامفهومی که پاهامو انداختم رو هم و گفتم : حتما پارچه کم 
نشون میداد نفهمیده چی گفتم بهم کردم و گفت : چی ؟! خخخخ صداشو 

 انگار صداي گربه است 
 اییی جاااان  نفس وقت حال گیریه 

پاي این یکی مو پایین آوردم و پاي اون یکیمو انداختم رو هم و گفتم : لباستو 
ه کم آوردي بلند تر بدوزي نه ... میگم آخه ... خیلی کوتاهه ... فک کنم پارچ

یه خورده ام نازکه .. آخه  شبیه دستمال کاغذیه ... چطور اینو پسند کردي 
 نوچ نوچ نوچ 

 ارغوان و پانی و اري هر سه تاشون از خنده روي کاناپه ها ول شده بودن 
 دختره از عصبانیت سرخ شده بود 

وارد شدن شروین و دست زدن و جیغ و روشن کردن موزیک مساوي شد با 
 ریختن گالس دختره روي من 

 گیالس پر از شربتش و روي کل هیکل من خالی کرد و از سرجاش بلند شد
 از سر جاش بلند شد و پیوست به اونایی که دور شروین جمع شده بودن 

غرورم اجازه نمیداد با عصبانیت بلند شدم اشک توي چشام جمع شد ولی 
 بریزه 

دیگه یه دقیقه هم نمیتونستم اونجا رو تحمل کنم  به سرعت به طرف در رفتم 
 که محکم خوردم به یه چیزي 

یه پیرهن لی یه عطر تلخ خوشبو و مست کننده سرم و باال اوردم  چشام خورد 
 به یه جفت چشم رنگی و یه موه و ته ریش بور 
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انیت بهش نگاه کردم ولی اون با تعجب به سر و خودمو کنار کشدم و با عصب
 وضع پر از شربت من نگاه میکرد 

اومدم یه چیزي بهش بگم که جلو خودم و گرفتم و گفتم : با اجازه آقاي 
 شکوهمند تولد خوش بگذره با یه مشت دختر ...

حرفم و خوردم و از وونحا بیرون اومدم شقی و اري و پانیذ هر سه تاشون 
ومدن سزیع به طرف اتاقم رفتم و وسایالم و برداشتم و به سمت دنبال من ا

 سرویس رفتم 
 شقایق : هنوز نرفته اومدیم !!! 

 نفس : مجبور نبودین با من بیاین ..... خیلی دوست داشتین می موندین 
 پانیذ : شقی ببند فک تو 

سریع یه دوش گرفتم و بیرون اومدم شقایق لباساشو عوض کرده بود و با 
ن آرایش روي کاناپه افتاده بود ارغوان جلو ایینه مشغول پاك کردن همو

 ارایشش بود و خبري از پانیذ نبود ...
بعد از سشوار کردم موهام  گوشیمو برداشتم و خودمو روي تخت پرت کردم 

 واي فاي و روشن کردم و منتظر موندم وصل شه 
 گذاشته بودم رفتماول از همه سراغ اینستاگرامم رفتم خیلی وقت بود پست ن

 توي گالري و از بین عکسا دنبال یه عکس واسه پست جدید گشتم 
یکی از عکسایی که پارسال توي شمال گرفته بودم و پیدا کردم و گذاشتم تو 

 جنگل به درخت تکیه داده بودم و یه حالت غمگین داشتم زیرش هم نوشتم : 
 مُدامـ [دِلَـتـ] را میشِکَنَند#
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 وَ ] نسُکـوتـ [میکُ #
 ]هیـچـ [نِمیگوي#
 ]آرامـ[ و دِلَـتـ را بَرمیدار#
 ]دور [میشَو#
 
 ] !...مـَعـرِفَتـ بَعـدها صِدایَتـ میکُنَند [ب#

از اینستا بیرون اومدم ... حوصله تلگرام و نداشتم .... دیدم هنوز یه دقیقه نشده 
 تا الیک  24یه  کامنت و 

 رفتم تا کامنت و  بخونم 
 ه : بـــیـــ مـــعـــرفـــتـــ  ناسالمتی امشب تولدم بود دیدم  نوشت

 shervin_.sheآدرس پیجش خیلی آشنا بود  
دوباره اون صحنه ي شربت و اون دختره ي اکبیري یادم اومد کل اعصابم 

 دوباره بهم ریخت 
دختره ي عوضی چطور به خودش اجازه داد این کارو کنه ؟! رفتم توي وات و 

 دیدم بهلههه 
 حوصلشو نداشتم 

 شروین : چی شد ؟! چرا یهویی رفتی ؟! نفس ؟! نفس چی شد ؟!
 پی اما رو دیدي ج بده منتظرم  واسش نوشتم : 

 برو به تولدت برس  زشته با این همه مهمون سرت و فرو کردي تو گوشی
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 سامیار بهم پی ام داده بود یه لبخند روي لبام نشست 
 سالم خانوم روانشناس 

 بی معرفت شدي دیگه تحویلی نمیگیري ؟! واسش نوشتم : سالم جناب 
 اصالنم اینطور نیست 

 شما زیادي سرت با ماشینات گرمه 
آنالین نبود .... منم حوصله بیشتر حرف زدن نداشتم ... میخواستم از تو وات 

 بیرون بیام که شروین دوباره بهم پی ام داد 
ن : میشه ازت یه خواهش کنم ؟! نفس : شروین : نفس ؟! نفس : جان ؟! شروی

 پایین تو پارکینگ منتظرتم   12چه خواهشی ؟! شروین : ساعت 
 شب به دوستام بگم کدوم گوري دارم میرم ؟!!  12نفس : ببخشید ساعت 

شروین : یه جوري بپیچشون دیگه !! لطفا ... امروز روز تولدمه دیگه ... کادو که 
 ندادي  حداقل دعوتم و بپذیر

 
نفس : هنوز دعوت اون دفعه رو یادم نرفته بعد از اون ماجرا من با خودم عهد 

 کردم تا سر کوچه هم با تو نیام 
 شروین : تقصیر من نبود !!! 

 نفس : مطمئنی ؟!! 
 شروین : حاال یه بخش کوچکی ازش تقصیر من بود 

 نفس : شب خوش شروین جون
 شروین : نفس ؟! نفس : هان ؟!!؟
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اال هان نه و جانم دوما لطفا ؟! نکنه بهم اعتماد نداري ؟! بهش شروین :  او
 اعتماد داشتم ؟!!! دیگه نداشتم ؟ ینی داشتم ؟!! 

 نفس : خوابم میاد شروین 
 شروین : میخواي همین االن بریم ؟

نفس : مهمونات و چیکار میکنی ؟! شروین : مهرداد و اینا هستن !!! واسه من 
 تو مهمی 

 نفس : مثل اینکه تولد تو هستاااا 
 شروین : مهم نیست 

 نفس : نه برو بگیر بخواب  فردا دانشگاه میبینمت 
گوشی و انداختم روي میز عسلی کنار تخت و آباژور و خاموش کردم به یه 

 خواب عمیق و طوالنی احتیاج داشتم 
 صبح با صداهاي رو مخیه پانیذ بیدار شدم

خوش خواااب مگه تو کالس نداري ؟!! نفس : شما برید  پانیذ : آییییییی خانوم
 من نمیام 

 _ 0 _شقایق : میخواي سهرابی نمره پایان ترمت و صفر کنه 
 نفس : مهم نیست خوابم میاااد 

 پانیذ : نفس پاشو تا یه سطل آب خالی نکردم روت !!! 
 نفس : خواهش میکنم گمشو پانی 

 وابیدم ...... سرم و توي بالشت فرو کردم و دوباره خ
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دقیقه خوابیدم با خوشحالی کش و قوسی به  10وقتی بلند شدم فک میکردم 
چشام از حدقه زد  11بدنم دادم و نگاهی به ساعت کردم با دیدن عقربه روي 

 بیرون 
وایییییی حاال سهرابی و چیکارش کنم .... بدبخت شدم .... حاال نه خیلی با 

؟!!! وایییی به شروین گفتم صبح دانشگاه  منم خوبه ؟!!! با اون اخالق گندش
 میبینمت .... نوچ ..... 

پتو رو زدم کنار و بلند شدم .... دیگه چاره اي نداشتم ... کالس سهرابی که 
 تموم شده بود .. شروین هم حتما تا حاال باید فهمیده باشه که نیومدم !!! 

و به سمت  همون طور که واسه خودم آهنگ  میخوندم مسواکم و برداشتم
 سرویس رفتم 

در یخچال و باز کردم و یه لیوان شیر کاکائو برداشتم  یه نفس سر کشیدم و 
 لیوان خالی و تو یخچال گذاشتم 

آهنگ تقدیر از شروین و داشت پخش  pmcتلویزیون و روشن کردم و زدم 
 میکرد 

 شه بیاد شروین خودمون افتادم  اصال انتظار نداشتم تولدش اینجوري بهم زهر 
 

حوصله گوش کردن آهنگ و هم نداشتم تی وي رو خاموش کردم و به طرف 
 اتاق خوابم رفتم موبایلم و برداشتم و شماره ارغوان و گرفتم 

 تا بوووووووووق  6بعد از خوردن 
 صداي نکره ي ارغواي تو گوشی پیچید 
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 ارغوان : الووو 
نفس : بله ؟! ارغوان : مرض نفس بگو چیکار داري ؟! نفس : واسه چی بدون 

 من رفتین دانشگاااه 
ارغوان : اینقدر صدات زدیم که خدا میدونه .... منتها شما مثل خرس خوابیده 

 بودي !!! 
 نفس : خیلی خب توام  سهرابی چیزي نگفت ؟! ارغوان : وایییی اگه بدونییییی 

 نفس : چی شده 
 ارغوان : خیلی خوشانسی هاااااا 

 نفس : چطور مگه سهرابی مرد  ؟! 
 ارغوان : نخیر  آنفوالنزا گرفته امروز نیومده بود 

 نفس : حاال بازم خوبه .... ولی اگه میمرد یه چیز دیگه بود
 ارغوان : اوکی ما داریم میایم خونه 

 نفس : نکبتاااا زودتر مردم از گشنگی هوووي اري 
 هان ؟  ارغوان :

 نفس : ناهارم یه چیزي بگیرید 
ارغوان : خوب شد که گفتی اخه فک کردم واسمون بیف استراگانف درست 

 کردي 
 نفس : پیتزار میخورمااااا 

 ارغوان : چیز دیگه میل ندارین ؟! 
 نفس : نوشابه مشکی 
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 ارغوان : خدافظ 
ي مجازي هم گوشی و قطع کردم و واي فاي و روشن کردم ... دیگه از این فضا

 خسته شده بودم 
 هوووووف 

اینستاگرامم و چک کردم و دو نفر و آن فالو کردم  یه سري از کامنتا رو هم 
 جواب دادم 

 از اینستا بیرون اومدم و تلگراممو چک کردم 
 حوصله اینم نداشتم 

 ولش کردم و بیرون اومدم 
 دي بلند شدم ..... چقدر بده هیچ کاري نداشته باشی و االف بگر

 دوباره تی وي و روشن کردم و مشغول عوض کردن کاناال شدم 
 یه آهنگ گذاشتم و صداش و بلند کردم 

 رفتم جلو ایینه و مشغول ارایش کردن شدم 
 حاال که یعنی چی نفس خانوم  چی ینی چی بهتر از بیکاري هست دیگه 

 بعد از ارایش وایسادم و با آهنگا رقصیدم چه غمگین چه شاد 
 فسم به شمارش افتاده بود و خیس عرق شده بودم دیگه ن

 رفتم و حولمو برداشتم همین که اومدم برم حمام در واحد باز شد 
 گله ریخت تو 

 نفس : به به اکیپمون .... دلنشگاه خوش گذشت 
 شقایق : جاات خالی امروز سهرابی نبود اي خوش گذشت 
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 نفس : خبر مرگش 
 پانیذ : یه لیوان آب بدین به من 

 نفس : برو بخور من خستمه 
 پانیذ : کوه میکندي ؟! 

 نفس : نه میرقصیدم 
 پانیذ خودش از رو کاناپه بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت 

 شقایق : اینم از غذاااا 
 ازغوان با دوتا پالستیک اومد تو و در و با پاش بست 

 ارغوان : نفس شروین از دستت کفریه 
 م نفس : مگه ارث باباشو خورد

ارغوان : چه میدونم گفت جواب پیامامو بده کارت دارم ... شقایق مهرداد به تو 
 هم گفت وقتی ناهارت و خوردي بهش پیام بدي کارت داره 

 شقایق : اوکی فعال بیا که گشنمه 
 هر چهارتامون مثل قحطی زده هاي سومالی افتادیم به جون پیتزاااا هاااا 

 نفس : وااي ترکیدم 
 م شقایق : من

 پانیذ : من هنوز گشنمه 
 ارغوان : دیگه بیا عمه منو بخور 

 پانیذ : گوشت عمت تلخه دوست ندارم 
 جعبه هاي پیتزاااا هااا رو جمع کردم و بردم تو آشپزخونه 
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 هممون همون جا کف سالن افتاده بودیم 
 پانیذ : سلفی بگیریم ؟ 

 یه عالم سلفی انداختیم و خل و چل بازي درآوردیم 
 یذ : اینم پست اینستام .... هیلی وقته پست نزاشتم پان

شقایق : واسه چی تو بیوت زدي این رل ؟!! پانیذ : اوال حوصله این پسراي 
 احمق و ندارم که میان دایرکت دوما کاوه جونم چیه پس 

 شقایق : خدا شفات بده 
 پانیذ : همچنین 

 گوشیمو برداشتم و رفتم تو وات 
 تا پی ان داده بود  23شروین 

 نفس :  چه خبرته !!! آنالین بود 
شروین :  تولدم و که زهر مارم کردي درخواست دیشبمم که قبول نکردي  

 امروزم که دانشگاه نیومدي 
 تازه میگی چه خبرمه 

 نفس : عزیزم یه کم اروم باش خب خوابم برد 
 شروین : اعصابم خورده 

 نفس : ببخشید 
 بخشم چی کار کنم شروین : ن

 نفس : دوستت دارم 
 شروین : من بیشتر 
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 من بیشتررررررررنفس : 
 شروین : امروز عصر دعوتی 

 نفس : کجا ؟ 
شروین : واحدمون ... شام .... مهمون من .... جبران تولدم که دیشب بهم خورد 

 و زهرم شد 
 نفس : باشه عزیزم 

 شروین : پس منتظرتم 
 نفس : اوکی 

 شروین : نفس ؟ 
 نفس : جانم 

 شروین : بدون خیلی دوست دارم

 مانتو قرمز مو  برداشتم و تن کردم یه ساپورت مشکی هم پوشیدم 
 و شال قرمزم و که با طرح گالي مشکی بود انداختم رو سرم 

 موهامو نصفش و باال بسته بودم و نصفشو پایین فر کرده بودم 
یه رژلب قرمز براق پر رنگ کشیدم  و با برداشتن کیف دستیم از واحد بیرون 

 اومدم 
یه خورده استرس داشتم ولی خب ... کاري که نمیتونه بکنه ... فوقش جیع 

 بزنم بچه ها فهمیدن میان کمک بعدشم من به شروین اعتماد دارم 
 زنگ واحدشون و زدم 
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 یشه خوشگل و جذاب شروین : اومدم .... به به عشقم مثل هم
 یه چشمک بهم زد و منو به داخل راهنمایی کرد 

داشتم غش میکردم قلبم با سرعت دو هزار میزد  مثل همیشه حسابی به 
 خودش رسیده بود بوي ادکلن تلخش کل خونه رو مر کرده بود 

وایییییی  اون گالي رز پر پر شده ي  روي زمین و اون شمع هاي قلبی شکل 
 و رمانتیک کرده بود بدجوري فضا ر

 نفس : اووووو چیکار کردي ؟! 
 شروین : تازه اولشه 

 صندلی پشت میز و کشید و گفت بفرمایید 
 خودشم روي صندلی روبه روم نشسته بود 

نفس : خب این پیتزا رو تو همون رستوران میخوردیم  من فک کردم میخواي 
 با دست پخت خودت غذا درست کنی 

 نمیشد اینقدر رمانتیک بازي در بیاري شروین : تو رستوران 
 نفس : شروین ؟! شروین : جانم ؟ 

 نفس : خیلی دوستت دارم 
 شروین : من بیشتر 

با ولع پیتزاي خانواده رو میخوردیم و درباره اینده حرف میزدیم .... خونمون  
 اسم و تعداد بچه هامون 

میره یه لیوان بعد از خوردن چهار تا اسالیس احساس کردم سرم داره گیچ 
 نوشابه واسه خودم ریختم  تا اخر سر کشیدم  اما درست نشد 
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شروین : چیزي شده ؟! نفس : همه چی و سیاه میبینم .... چشام سیاهی میره 
.... 

 شروین : بخواب 
از  دیگه چیزي از صحنه ي میز شام خبر ندارم .... وقتی چشام و باز کردم 

 وضعیت خودم تعجب کردم 
 اومدم حرف بزنم که دیدم دهنم بسته است 

 کی منو به این صندلی بسته .... شالم کو 
جیغ زدم اما بی فایده بود ... شروین کجاست پس ؟! دستامو هرچی تکون 
نیدادم اینم بی فایده بود انگار که منو با چسپ دوقلو به این صندلی بسته 

 بودن 
طور که یه پوزخند کنج لبش شروین از توي آشپزخونه بیرون اومد و همون 

 داشت گفت : خب خانوم معتمد باالخره بهوش اومدین 
چشام شده بود اندازه دوتا نلبکی ... مثل اینکه از اون چیزي که وحشت داشتم 

 سرم اومد ... جیغ زدم اما بی فایده بود با چسپ دهنم و بسته بود 
نزدیکم اومد دستاشو توي موهام فرو کرد سرم موهامو به طرف خودش کشید 

 با این کارش صورتم از درد جمع شد 
 شروین : موهاي قشنگی داري ولی حیف که رنگش طبیعی نیست 

 نفس : هووووم هوهوه  هووو 
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شروین : داد و بیداد الکی راه ننداز کسی صدات و نمیشنوه ..... تمام بدبختیاي 
خانواده ام زیر سر تو اون خانوادته خانوم معتمد ...... هه  فک کردي من و 

 عاشق این موهاي رنگ شدت و اون دماغ عملیت شدم 
نه عزیزم میخواستم خوردت کنم .... تو و خانوادت باید تقاص پس بدین ... 

 تقاص مرگ پدرم ..
 از حرفاش هیچی سر در نمیاوردم 

م و از کارخونه اخراج نمیکرد بابام از ترس شروین : اگه اون پدر نامردت بابا
 بیکاري و درآوردن خرج ما سکته نمیکرد 

مامانم از مرگ بابام دق نیمکرد بیوفته گوشه خونه .... شراره گیر اون مردیکه 
نامرد نمی افتاد ... اگه فقط بابات اقام اخراج نمیکرد هیچ کدوم از اون اتفاقا 

ن تهمت دزدیه شدن وساالي انبار و نمیزد آقام نمی افتاد اگه بابات به باباي م
 االن زنده بود مامانم هنوز سالم بود میخندید ... شراره االن خوشبخت بود 

 موهامو دوبار کشید بازم جیغ زدم اما بی فایده بود 
شروین : من هیچ وقت دوستت نداشتم بلکه ازت متنفرم نفس معتمد از تو از 

اص پس بدین ... این تازه اولشه.... نمیزارم بابات یه اون بابات ... همتون باید تق
 شب راحت سرش و رو بالشت بزاره 
 گوشی شو برداشت و شماره گرفت 

الو کاوه زود باش اون سه تا رو بسپار دست ماهان و مهرداد بیا اینو وردار ببر 
 همون جایی که گفتم 
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.... تهمت ...  داشتم سکته میکردم ماجراي اخراج شدن باباي شروین جی بود
 دزدي ... دروغ ... موهاي رنگ زده 

 داشتم دیوونه میشدم اشک امونم و بریده بود 
شروین : میتونستم بدترین بالي ممکن و سرت بیارم که پاك آبروي تو و 

 خانوادت بره .... ولی دیگه اونقدرام بی شرف نشدم
 میشد همش بازي بود شروین تمام این مدت بازم میداد .... باورم ن

سرم هنوزم داشت گیچ میرفت .... منو کجا میخواست ببره ؟! واییییی چطور 
 تونستم گولش و بخورم 

 یکی بیاد منو نجات بده  ایییی خداااااا 
ازش متنفر شدم ... حالم ازش بهم میخورد ... اون لبخنداي یه وریش حرصمو 

 بیشتر درمیاورد 
 پست فطرت ... کثافت ... چطور دلت اومد 

ا اومدن کاوه یه بند توي دلم بهش فحش میدادم و با نفرت بهش نگاه ت
 میکردم 

 کاوه : این که بیهوش نیست 
 شروین : اشکال نداره با همین صندلی ببرش 

متر اون ور تر که میگی با صندلی  1کاوه : وا شروین ... مگه میخوام ببرمش 
 ببرش 

 شروین : من نمیدونم کاوه فقط ببرش
 داري ؟!  کاوه : سرنگ
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 شروین : تو اتاق ماهان باید باشه 
کاوه به طرف یکی از اتاقا رفت و چند لحظه بد با یه سرنگ پر اومد به طرف 

دستم گرفت جیغ زدم و خودمو تکون دادم اما بی فایده بود .... چند لحظه بعد 
 چشام بسته شد و دیگه چیزي نفهمیدم

 شبیه انباري بود تقریبا بودموقتی چشامو باز کردم توي یه جاي تاریک که 
بازم سرم گیچ میرفت ... حالت تهوع داشتم ... من مغروري که چشام 

 نمیدونست اشک چیه  االن یه تیکه داشتم گریه میکردم 
آخه چرااااا من ؟!!!! خداااایا چرا من ؟!! همه جا تاریک بود از پنجره هاایی که 

م کل فضا رو صداي شیشه نداشت سوز سرد می اومد داشتم می لرزید
 جیرجیرك و سگ پر کرده بود 

داشتم زهره ترك میشدم ... حالم بد بود .... دوباره دست و پام و بسته بودن ، 
 دهنمم همین طور 

 خدایااا یکی بیاد من و نجات بده ...
هرچی آیه و سوره بلد بودم پشت سرهم تند تند میخوندم و گریه میکردم .... 

 تر از این سرم نیاورد خداروشکر که بالیی بد
 آخه مگه بدتر از اینم میشه 

 چطور دلش اومد با احساسات من بازي کنه  چطور تونستم خام حرفاش بشم 
 نفس تو که میگفتی تک پري ... دید پرت و چیدن 

خسته ... وحشت زده ... دل شکسته  ... وایی از این سرنوشت که آدما رو به 
 کجا میکشونه ...
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 ان به زبان ارغوان }{ داست
با ماهان و مهرداد و کاوه .... من و پانیذ و شقی اومده بودیم شهربازي نفس 

 گفت که جایی قرار داره و نمیتونه با ما بیاد 
 اینقدر خوش گذشت و اذیت کردیم که خدا میدونه 

 بستنی کوبیدم تو صورت کاوه و ماهان 
 آب ریختیم رو مهرداد و ...

 ه رستوران خیلی بزرگ یه پیتزاي حسابی زدیم به بدن شام و هم رفتیم ی
 از نفس خبري نبود 

 گوشیشو گرفتم اما خاموش بود 
 که رسیدیم خونه بازم اثري ازش نبود  12ساعت 

تازه واسه  12ارغوان : بچه ها نفس نیومده ... گوشیشم که خاموشه !! پانیذ : 
 اون سر شبه نترس میاد ... من میرم بخوابم 

 : منم خیلی خسته شدم  شقایق
ولی من خوابم نمی برد  گوشیشو دوباره گرفتم اما بازم خاموش بود ... گوشی 
شروین و گرفتم ... در دسترس نبود هی از این طرف به اون طرف میرفتم دلم 

 حسابی شور میزد ... روي کاناپه نشستم 
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 نت گوشیم روشن بود و هی فرت و فرت پی ام میومد 
 رفتم توي وات و اول از همه رفتم سراغ پی اماي ماهان 

ماهان : عزیزم تو که هنوز انالینی ... چرا نمیخوابی ؟! ارغوان : ماهان ساعت 
 شد یک و نیم هنوز نفس نیومده خونه 

 ماهان : نگفته کجا میرم ؟ خب زنگ بزن واسش 
 ارغوان : زنگ زدم خاموشه ... نه فقط گفت قرار دارم 

 : نمیدونم ماهان 
 ارغوان : دلم شور میزنه 

 ماهان : نگرانش نباش ... برو بخواب گلم
 ماهان : ارغوانم ؟! 
 ارغوان : جون دلم 

 ماهان : دوستت دارم 
 ارغوان : من بیشتر 

 دیگه واقعا نگران شده بود ساعت شد دو ... سه ... ولی خبري از نفس نبود 
 ارغوان : پانیذ ؟! شقایق ؟! پانیذ ؟! 

 شقایق : هان ؟! چه خبرته ؟! 
 ارغوان : نفس هنوز نیومده ... من دلم شور میزنه 

 پانیذ : ساعت چنده ؟!
 ارغوان : سه و ربع  
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پانیذ یه چرخ زد و پتو رو بیشتر رو خودش کشید و گفت : میاد نمیخواد 
 نگران باشی

 برو بابایی بهش  گفتم و شروع کردم به خوردن ناخونام 
 د چیکار کنم نمیدونستم بای

 تا خود صبح بیدار بودم و خبري از نفس نشد 
 چند بار به شروین زنگ زدم اما برنداشت 

 به ماهان گفتم اما اونم از شروین مثل اینکه خبري نداشت 
 گوشی نفس خاموش بود  دستگاه مشترك مورد نظر خاموش میباشید ...

 از این طرف سالن به اون طرف سالن می رفتم 
 و نیم  5براي صدمین بار به ساعت نگاه کردم  

 ارغوان : شقایق ؟ شقایق ؟! شقایق: هوم ؟! 
 ارغوان : نفس هنوز نیومده 

 شقایق : بزنگ موبایلش 
 ارغوان : خاموشه 
 شقایق : شروین 

 ارغوان : اب شده رفته تو زمین 
 شقایق خیلی یهویی از سر جاش خیز برداشت و گفت : شاید دزدیدتش ؟! 

 ارغوان : فک نکنم  واییی حاال چیکار کنیم 
 شقایق : وایسا یه زنگ بزنم مهرداد ببینم خبر داره ازشون 

 گوشیشو برداشت و شماره مهرداد و گرفت 
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بعد از خیلی مختصر حرف زدن گوشی و قطع کرد و گفت : گفت واسه یه کار 
 مهم رفته شمال ؟! ارغوان : نفس هم باهاش رفته ؟! 

 فت فک نکنم واسه یه کار رفته اونجا !! شقایق : گ
ارغوان : پس این دختره کدوم گوره !!! مانتومو برداشتم و شالمو روي سرم 

 انداختم به طرف واحد پسرا رفتم .
 دستمو بردم باال که در بزنم که یه صداهایی شنیدم 

 کاوه : قرار ما این نبود ! 
 ماهان : من دوستش دارم 

 نم از شقایق نمیگذرم مهرداد : راست میگه م
 کاوه : ما با شروین حرف زده بودیم 

 کردهمهرداد : شروین انتقام کورش 
 ماهان : اون دختراي بیچاره تا حاال دق کردن 

 کاوه : به من چه میخواستن عاشق نشن 
 مهرداد : کاوه تو اینقدر دلت سنگ نبود !! کاوه : بس کنید دیگه 

 ماهان : مهرداد اون پاکت سیگارو بده به من ببینم 
 مهرداد : تموم شد بستته دیگه صبح تا حاال صد تا نخ کشیدي 

 در باز شد و ماهان توي چهارچوب در ظاهر شد 
 ارغوان : گفتی دیگه سیگار نمیکشی 

 ماهان : ارغوان من ... ارغوان : بس کن 
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 اصال حرفاشون و نمیفهمیدم چی شده واسه چی شروین انتقام کورش کرده 
 ارغوان : ماهان نفس هنوز نیومده خونه 

 ماهان دستی الي موهاش کشید و گفت ارغوان با من بیا 
 ارغوان : کجا ؟! داد زد و گفت : بهت میگم با من بیا 

 سریع از پله ها پایین رفت و منم دنبالش 
 من همین طور هنگ وایساده بودم  سوار ماشین شد و
 ماهان : سوار شو 

 نشستم و راه افتاد ... تا خاال اینقدر لصبانی ندیده بودمش 
 گوشیشو برداشت و شماره گرفت : 

ماهان : الو مهرداد ... گوش کن ببین چی میگم ...ارغوان پیش منه ... شقایق و 
 پانیذ و بردار و برین یه جاي دیگه 

 ریم میریم پیش نفس من و ارغوان دا
 کاوه چیزي نفهمه 

 متشین نفس باید توي پارکینگ باشه سوییج و از دخترا بگیر ... زود باش فقط 
 ارغوان : ماهان چی شده ؟! 

ارغوان : همه چی و میفهمی به وقتش .... ولی هر اتفاقی افتاد بدون خیلی 
 میخوامت خیلی 

 هنگ کرده بودم مگه قرار بود چی بشه 
 ند رانندگی میکرد  مدام لبشو از حرص و استرس میخوردخیلی ت
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تو دلم مدام آیت و الکرسی میخوندم اشک از گوشه چشامام ریخت پایین 
 خواهرم نفس االن کجاست 

 اینا چی میگن واسه چی شروین انتقام کورش کرده 
 همون طور که گریه میکردم گفتم : ماهان ؟ 

 ماهان : جون دلم 
ازغوان بگو چی شده ؟! نفس کجاست ؟! خواهریم کجاست  ارغوان : تو رو جون

 ؟ 
 ماهان ماشینو  زد بغل و چرخید طرف من 

 ماهان : ارغوان چطور بهت بگم ...  همه چی نقشه بود 
 شروین میخواست از نفس انتقام بگیره 
 میگفت مرگ باباش تقصیر باباي نفسه 

 شروین اصال به نفس عالقه نداره ...
 میگه همه بدبختیاش تقصیر اونو و خانوادشه 

 از اول با کاوه نقشه ریختن کاوه هم که با شما اشنایی داشت ینی با نفس 
 میدونی ما چهارتا اصال روانشناسی نمیخونیم 

ماها همه مدرك مهندسی کامپیوتر داریم و تو شرکتی که زدیم شرکت تابان 
 که بهت گفتم کار میکنیم 

شروین تو دانشگاه آشنا داشت واسه همین اجازه میدادن ما سر کالستون 
 بشینیم 

 کاوه هم به پانیذ عالقه نداره 
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 ولی به خداوندي خدا من عاشق تو و مهرداد عاشق شقایقه 
 من مطمئنم 

 اگه ما دوستون نداشتیم اینجاي راه پشیمون نمیشدیم 
رتون می آوردیم ولی ... ماهم مثل شروین هر بالیی که دلمون میخواست س

 من دوست دارم ارغوان 
 یه حسی بهت دارم که حاضر نیستم با هیچی عوضش کنم 

 با خودم قسم خوردم یا تو یا هیچکس دیگه 
 اینو بدون ... چه بهم برسیم چه نرسیم 
 من فقط تو رو دوست دارم فقط تو رو 

 کت کرد مهلت حرف زدن به من نداد پاش و تا آخر رو گاز گذاشت و حر
 هنگ بودم باورم نمیشد اینا همش دروغ بود نه ؟ 

 دلم میخواست االن ماهان بزنه زیر خنده و بگه شوخی بود همش 
 یا همین االن از خواب بیدار بشم و بفهمم خواب بوده 

 ولی مثل اینکه واقعیت داشت ...
 لب باز کردم و گفتم : کجا بردتش ؟! ماهان : شمال ... چالوس 

به اون کلبه چوبی هیچ حرف دیگه اي بین من و ماهان رد و بدل  تا رسیدن
 نشد تو اون موقع فقط حال نفس واسم مهم بود  بلند داد زدم 

 ارغوان : نفس ؟ نفس ؟! خواهري نفسم ؟! 
 زدم زیر گریه و گفتم : ماهان !! 
 ماهان : ارغوان بیا پیداش کردم 
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با صورت زخمی کف اون کلبه  رفتم توي کلبه و دیدم خواهرم دست و پا بسته
 سرد و نمور نشسته 

 بیشتر اشک از چشام ریخت
 دست و پاشو باز کردم و چسپ رو دهنشو کندم 

 زد زیر گریه صداي هق هقش کل کلبه رو پر کرده بود 
 بغلش کردم محکم فشردمش به خودم 

 ارغوان : آروم باش عزیزي همه چی تموم شد اروم باش 
 ماهان : میرم دنبال شروین باید همین دورو برااا باشه 

 ارغوان : ماهان ؟ ...... مواظب خودت باش 
 ماهان : توام

 نفس هق هق میزد طوري که دیگه نفسش باال نمی اومد 
 زیر چشماش کبود بود و از سرما دستاش یخ کرده بود

 همین طور که نفس و بغل کرده بودم صداي تیر تفنگ اومد 
 تامون وحشت کردیم هردو

 به نفس گفتم : بشین من االن برمیگردم باشه ؟!
 انگاري میخواست چیزي بهم بگه ولی اینقدر لباش میلرزید نمیتونست 

 صدا از پشت کلبه بود با دو رفتم و دیدم  
تا تونستم جیغ کشیدم فقط جیغ کشیدم میتونم بگم از همون لحظه بود که 

 منم مردم 
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ارغوان : ماهاااان ؟! ماهااان ؟! چی کار کردي عوضی ؟! کشتیش کشتیش !!! 
 اعععععع 

 ماهان بلند شو عشقم بلند شووو  ماهانم بلند شووو ماهان منم ارغوان ماهان 
شروین همین طور تفنگ و توي دستش گرفته بود و کمی اون ور تر از ماهان 

 وایساده بود 
 بغلم داشت جون میداد عشقم بود  باورم نمیشد عشقم بود اینکه تو

 عشق من زندگیم بود 
 باور نمیکردم 

 همه حرفاي توي ماشین توي مغزم رژه میرفت 
 چه بهم برسیم چه نرسیم من فقط تو رو دوست دارم تو رو 

 بلند تر داد زدم : ماااااهاااااان 
 طولی نکشید که ماشین پلیس و ماشین نفس سر رسیدن

 یذ با مامورا مهرداد و شقایق و پان
 مامورا شروین و دستگیر کردن 

منم باال سر ماهان نشسته بودم و اشک میرختم این عشق من بود عشقم و 
 کشت 

 زندگیم و ازم گرفت اون ماهان من بود 
 شقایق همون طور که اشک میرخت میخواست بلدم کنه که جیغ زدم

 ارغوان : ماااهاااان ماهااان بلند شووو  نه بلند شوووو بلند شو عشقم بیدار شووو 
 یه ماشین که آخر هممون و یه روزي واسه آخرین بار سواري میده 
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 یه پارچه ي سفید روي عشقم کشید و بردش سواري 
 عشق من نمرده 

 ماهان من زنده است 
 شقایق بغلم کرد اصن آروم نمیشدم 

 نمیکرد  هیچی آرومم
 هیچی 

 هیچی ... ( دو هفته بعد / از زبان نفس ) 
از کالنتري بیرون اومدم و سوار ماشین شدم امروز قرار بود برگردیم تهران 

 انتقالی گرفتیم البته به زور 
 دو هفته از اون ماجراي نحس میگذشت 

شروین دستگیر بود و مهرداد هم به خاطر همکاري با پلیس تو مجازاتش 
 داده بودن ولی هنوز خبري از کاوه نبود تخفیف 

 حالم خوب نبود 
 حالم از زندگی بهم میخورد 

 حالم از خودم 
 آپارتمان  113از واحد 

 از دانشگاه اصفهان رشته روانشناسی 
 حال خواهرم ارغوان اصال خوب نبود 

لب به هیچی نمیزد مدام گریه یمکرد و تو خواب و بیداري اسم ماهان و صدا 
 میزد
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 لبم تیر میکشید از این عشقاي دروغی ق
 از این همه دروغ 

 از این همه بازي کردن 
 میگن دنیا شهربازیه ... شهربازیم جاي بازیه 

 ولی خب منی که بازي بلد نیستم چرا بازي میدین
با اسانسور رفتم باال در واحد باز بود ازغوان مثل مجسمه شده بود و لباس 

 مشکیشو از تنش بیرون نمی اورد 
 پانیذ و شقایقم حالی بهتر از حال من نداشتن 

 نفس : بریم ؟ 
 شقایق : آره 

 وسایال رو بردیم توي ماشین و راه افتادیم
 تا خود تهران یه بند رانندگی کردم بدون توقف 

 بعد از اون ماجرا گریه نکردم اشکام خشک شده بوداز 
 دلم سنگ شده بود 

 بچه ها رو رسوندم خونه هاشون 
 بیچاره ارغوان چی جواب مامانش بده بابت حالش بهش چی بگه

 یا پانیذ با اون قیافه اي که داره هرم باشه میفهمه یه چیزیشه  
 شقایق چی اون که چشمش یه ریز اشکه 

 و من ...
 ن تو وانمود کردن قوي تر از اونا باشم شاید م
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 ولی بدون شک .... دیگه نمیتونم بخندم 
 ماشین و توي پارکینگ پارك کردم و رفتم باال 

 کسی خونه نبود بهتر 
 سرم و با یه دستمال بستم و چند تا مسکن انداختم باال 

 از خواب بیهوش شدم 
  وقتی بیدار شدم هوا تارك شده بود و سرم گیچ میرفت

 چراغ اتاقم و روشن کردم و لباسامو عوض
 رفتم طبقه پایین 

 مامان : به به جدیدا بی خبر میري بی خبر میاي ؟! چرا به این زودي برگشتی 
 حوصله شوخیا و قربون صدقاي همیشگی و نداشتم 

 نفس : انتقالی گرفتیم اونجا خیلی سخت بود 
 مامان : وا تو که میگفتی همه چی عالیه 

 وصله ندارم مامان خستمه نفس : ح
 مامان :من که حرفی نزدم 

 برگشتم تو اتاقم و در و قفل کردم روي تختم نشستم و زانو هامو بغل کردم 
 سینا سرمدي 

 شروین شکوهمند 
 بعدي کی قراره خیانت کنه 

 اصن بعدي وجود داره 
 اصن دیگه دلی موند 
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بلند زدم زیر گریه ... مس چرا هرچی گریه میکردم خالی نمیشدم ... پس چرا 
 این شد آخر خوشیامون 

 خدایاایاااا نه به اون شوریه شور نه به این بی نمکی 
 خدایااا به کی بگم خسته شدم 

 از این همه خیانت 
 خیانت 

 خیانت ...
. 
. 
. 
. 
. 
. 

 ( دو ماه بعد ) 
 م هیچ کدوم از اکیپمون نه خواب داشتیم نه خوراك تو این چند ماه میتونم بگ

 حال ارغوان از همه بد تر بود من و پانیذ مجسمه شده بودیم 
 درس و هم به زور میخونیدم و میرفتیم سر کالسااااا 

 هر شب کارم گریه بود 
قلب ترك خوردم  هر شب قبل از خواب تیر میکشد و یاد  خیانتی که دیده 

 بود می افتاد 
 ر مردم شبا با رویا میخوابن دیگه بیشت
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من با کابوس سینا سرمدي و شروین شکوهمند میخوابیدم  که اینم نمیشد 
 اسمشو گذاشت خواب 
 حال و هواي عید نبود 
 از خونه بیرون نمیرفتم 
 دیگه عشق خرید نبودم 

 پایه ي ولگردي نبودم 
 جواب حرفاي مامان و به زور میدادم 

 حوصله سامیار و نداشتم 
 بعد از ساعت ها خیره شدن به دیوار سفیدي که روش قاب عکساي خودم بود 

 از روي تخت بلند شدم و رفتم بیرون تا آب بخورم 
 دایی اینا اومده بودن 

 داشتم برمیگشتم تو اتاقم که سامیار صدام زد 
 سامیار : نفس ؟ 

 وایسادم اما برنگشتم 
 شده سامیار : نفس تو چت 

 برگشتم دیدم زندایی یه جعبه شیرینی و گل دستشه 
 سامیار هم کت و شلوار 

 از پله ها بدو بدو رفتم باال 
 در و بستن و قفل کردم بهش تکیه دادم و یه دل سیر اشک ریختم

 طولی نکشید که 
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 تق تق 
 مامان : نفس ؟! دخترم زشته نمیخواي بیاي پایین 

 دم جوابی ندادم و هق هقم و خفه کر
 مامان : عزیزم آخه کی بهتر از سامیار ... .. نفس مامان ؟! زشته دخترم 

 نفس : ...
 مامان : نفس جدي دارم بهت میگن بیا پایین ...

 زود باش اعصابمو خرد نکن یه لباس ورست بپوش بیا پایین 
مامان : چه بخواي چه نخواي باید با سامیار ازدواج کنی ... االنم اگه نیاي ما 

خودمون قرار عقد و عروسی و میزاریم ... اون موقع تو هم حق نداري اعتراض 
 کنی 

 از من گفتن بود ... حاال خود دانی
 دلم نمیخواست برم بیرون 

 با سامیار سر سفره عقد 
 سامیار خوب بود ولی نه براي دل من 

 اصن دل من دیگه هیچکی و نمیخواست 
 شکسته بود ... خیانت دیده 
 دیگه طاقت هیچی و نداره 

 شدم یه نفس دیگه ... یه نفس که با اون نفس قبلی یه عالم فرق میکنه 
 کجا رفته اون نفسی که فقط میخندید 

 وند ساعته خرید می کرد و خوش میگذر 24اونی که 
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 اونی که شاخ اینستا بود 
 هه 

 بیخیال 
دلم نمیخواست برم بیرون ... دوست نداشتم ... آخه مگه زوره ... مگه جاتون و 

 تنگ کردم که میخوایین شوهرم بدي 
 من تن به این ازدواج نمیدم  قلب من دو تیکه است 

 یه تیکه اش هنوز دست سینا سرمدي 
 رد شکوهمند یه تیکه اش هم هنوز دست شروین نام

 افتادم رو تختم و پتو رو روي سرم کشیدم 
 صبح که بلند شدم یه گلو درد شدیدي داشتم

 تصمیم گرفتم نرم بیرون 
 دلم نمیخواست هیچکسی و ببینم یا حتی چشمم به کسی بیوفته 

 توي کشو ها رو گشتم دنبال یه قرصی چیزي واسه تسکین این گلو درد 
ول پنسلین وي پیدا کردم از تو سرویس یه توي کشوي میز توالتم یه کپس

 لیوان اب پر کردم و قرص و انداختم باال 
 دوباره روي تخت نشستم 

 خیره به دیوار سفیدي که چند تا قاب عکس از من روش به چشم میخورد 
 خیره ...

 در اوج سکوت ...
 مدت ها 
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 مامان واسه ناهار صدام کرد ولی من ترجیح دادم چیزي نشنوم 
 کالس امروز و بیخیال بودم 

 واسم مهم نبود 
از ضعف گشنگی میتونم بگم در حال غش کردن بودم دو روز بود ورست و 

 درمون غذا نخورده بودم 
 شیطنتام تموم شده بود 

 کارم شده بود 
 گریه و 
 گریه و 
 گریه ...

 سه روز از زندانی کردن خودم تو اتاق میگذشت 
 گوشیم خاموش بود 

 جواب کسی و نمیدادم 
 حالم خوب نبود ... خبري از بچه ها نداشتم ...

 دوباره در اتاقم صداش بلند شد 
 سامیار : نفس تا سه میشمارم این در و باز کردي 

 سامیار : به خدا اگه در و باز نکنی میشکنماااا
 ...3...  2...  1سامیار : 

 سامیار : باشه خودت خواستی 
 ر نگذشت شاید بگم نیم ساعت چند دقیقه اي پیش ت
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 که در باز شد 
 قفل ساز آورده بود 

 مثل مجسمه ها فقط به قاب عکساي روي دیوار خیره شده بودم 
 سامیار با سرعت به طرفم اومد 

 یکی بهش بگه به من دست نزنه 
 سامیار : تو معلومه چه مرگت شده 

 ...اوي با تو هستمااا

 (هفته بعد )
.... چی شد ؟ ولی حالم از این لباس بهم میخورد از نمیدونم چطوري گذشت 

 این رینگ استیل که اسمش حلقه بود
 سامیار نه یکی دیگه 

 اینا که نمیزارن من مجرد بمونم و داغ خیانتامو ببینم 
 سر کار خانوم نفس معتمد 

 مشکی رنگ قشنگی بود واسه امشب 
 ولی ...

وکالت میدهید شما را به عقد  دوشیزه  نفس  معتمد فرزند مصطفی ایا به بنده
 دائمی .........در بیاورم بنده وکیلم؟؟؟

دیگه چیزي نشنیدم همون بهتر که نشونم فقط با صداي سامیار به خودم 
 اومدم 



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 242  

 

 فهمیدم دیگه وقتشه وقت چال کردن خاطرات 
 سینا سرمدي و شروین شکوهمند 

 خواهرانه زده بود  نگاهی به شقایق کردم با اون نگرانیه توي چهرش یه لبخند
 پانیذ سرش و انداخته بود پایین و با دستاش بازي میکرد 

 ارغوانم سیاه پوش بود 
 سیاه تن کرده بود خواهریم همیشه میگفت 

 قرمز میپوشم به چشم بیام خواهر عروسم نا سالمتی 
 واست اینقدر میرقصمممم 

 کجاااااست اون ارغوان 
 سفید تر از گچ دیوار یک دست سیاه پوش بود و رنگ صورتش 

 لب باز کردم 
 نفس : با اجازه ي پدر و مادرم و بزرگتر ها .... نه

 از سر سفره بلند شدم و دم لباسم تمام وسایالي تو سفره رو خراب کرد 
 از اتاق عقد بیرون اومدم 

 سوییچ ماشین و برداشتم و زدم بیرون 
 فرار کردم ...

 نه کار من نبود 
 رفتم یه جایی دور تا تو نستم دور 

 زدم بغل 
 همه یه طوري نگا میکردن اصال واسم مهم نبود ارایشم خراب میشه 
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 یا این آدمها چی فکر میکنن 
 داد زدم 

 نفس : آهاااي مردم ...
 چی بگم آخه ..
 زدم زیر گریه 

 دوباره داد زدم 
 ن نزدیک تري نفس : ااااایییییی خدااااااا .... مگه نمیگی از رگ گرد

 خب من چیکارررر کنممم 
 لب یه چیزي مثل پرتگاه وایساده بودم 

 ارتفاعش زیاد بود 
 هر وقت دلم میگرفت می اومدم اینجا فقط ارغوان از اینجا خبر داشت 

 نفس : اره جرات خودکشی هم ندارم 
 ولی عحیب بهش نیاز دارم 

 صداي ماشین اومد 
 روم و برگردوندم و دیدم سامیار 

 نفس : نزدیک نیاااا 
 سامیار : آروم باش نفس 

 نفس : به خدا اگه بیاي جلو خودمو پرت میکنم پایین 
 سامیار : نفس بس کن دیگه اینکارا ینی چی 
 یه قدم برداشتم که پام سر خورد و جیغ زدم 
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 نفس : اعععععععععععع 
 سامیار : دستت و بده به من 

 نفس : نمیتونم 
 سامیار : زود باش دیگه 

 سامیار دستم و گرفت و کشیدم باال 
 بغلم کرد ...

 گریه کردم ...
 سامیار : اروم باش ... چیزي نیست ... آروم باش عزیزم 

 بهش بگین من بعد از اون ، دیگه اروم نمیشم 
 بلند بلند گریه میکردم 

 د داد زدم و گفتم : پس چرا اینطوري شد ؟! اکیپمون از هم پاشی
 چرا ؟ چرا ؟! سامیار : نفس اروم باش 

 نفس : من بعد از اون دیگه اروم نمیشم 
 سامیار : باشه ولی تو رو خدا نگا کن حال و زورتو نفس همه مثل هم نیستن 

 نفس : سینا مثل شروین شروین مثل سینا تو هم مثل اونا 
 سامیار : من واقعا دوستت دارم 
 نفس : اوناهم همین و میگفتن 

امیار : نفس بعضی از عشقا الکیه ... آدم نباید همشو به یه چشم ببینه ... س
 عشق من واقعیه 

 نفس : منم گفتم شاید شروین مثل سینا نباشه ولی چی شد بدتر از اون بود 
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سامیار : نفس به من اعتماد کن ارغوان همه چی و به من گفت واسه همین 
 تونستم پیدات کنم 

 میکنم فراموششون کنی باشه ؟!!خواهش میکنم من کمکت 
 
. 
. 
. 
. 

 ( سه سال بعد ) 
 خانوم دکتر فالحی اتاق عمل 

 سامیار : خب حاال میخواي اسم این فرشته رو چی بزاري 
 نفس : ماهان 

 چقدر خوبه که با خواهرت باهم بچه دار بشی 
 سرم و چرخوندم و به تخت کناري نگاه کردم 
 نفس : شقایق تو چی میخواي اسمشو بزاري 

 شقایق : تو گذاشتی ماهان ؟! نفس : اره 
 شقایق : من و مهرداد هم تصمیم گرفتیم بزاریم ارغوان 

 یه لبخند زدم و به ماهان کوچولوم نگا کردم 
 قصه اکیپ ما خیلی عجیب بود 

 شاید تلخ ...
 بودیم از پانید خبري نبود االن چند سال بود ازش بی خبر 
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 ارغوان هنوز داغ ماهان و به لل داشت 
 مهرداد از زندان آزاد شده بود و مردونگیشو ثابت کرد 

به خاطر سابقه داره شدنش خانواده شقایق راضی نمیشدن ولی شقایق گفت یا 
 مهرداد یا هیچکش 

 زندگی گاهی اوقات اون چیزي نمیشه که ما میخواییم 
 اومد ولی گاه اوقات باید باهاش کنار 

 توي دلم و سرم خبري از سینا سرمدي و شروین شکوهمند نبود 
 االن تمام ذهنم شده بود ماهان کوچولو و سامیارم 

 سامیار مثل اونا نبود باید بگم اون با همه فرق داشت ...
 اینم از سرنوشت اکیپمون

 
 ادامه دارد ......

 
 صداي خندمون کل خونه رو پر کرده بود 

 هرچی می دویدم دنبالشون بازم نمیتونستم بگیرمشون 
 نفس : اااي شیطونااا خسته شدم دیگه 

ماهان : وااا مامان چقدر تنبل شدي !! نفس : اییی شیطون کسی به مامانش 
میگه تنبل شدي ... مهسا کجا رفت ؟! ماهان : چه میدونم همین جا داشت با 

 عروسکاش بازي میکرد 
 ا ؟! مهساااا مامان نفس : مهسا ؟ مهساا
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 دلم هوررري ریخت 
 رفتم و دیدم تو اتاق رفته تو سبد لباسا 

نفس : آخه دختر تو اینجا چی میخواي ؟! درش آوردم و یه ماچ آبدار زدم رو 
 گونه هاي لپ لپیش 

 نفس : جیگرتو بخورم من 
 تلفن زنگ خورد همون طور که مهسا رو بغل کرده بودم جواب دادم 

  نفس : بله ؟
 سامیار : سالم خانومم خسته نباشی 

 نفس : سالم عزیزم مرسی تو هم همین طور 
 سامیار : زنگ زدم بگم چیزي نمیخواي دارم میان خونه بگیرم 

نفس : چرا امشب شاید شقایق اینا بیان یه مشت میوه و بگیر  شیرینی نگیر 
  که داریم  راستی یه خمیر دندون با طعم موز هم واسه ماهان بگیر

 سامیار : چشم امر دیگه اي نیست 
 نفس : چرا اون کت و دامن منو هم از خوش شویی بیار 

 سامیار : بااشه خدافظ
 نفس : خدافظ

 گوشی و انداختم رو تخت و از اتاق بیرون اومدم 
 نفس : ماهان ؟! ماهان : هان ؟ 

 نفس : هان چیه ... بله ؟ 
 ماهان : بله 
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 یز کن که امشب ارغوان اینا میخوان بیان نفس : زود باش برو اتاقت و تم
 ماهان : واقعا ؟! 

 نفس : آره 
 ماهان : آخ جووون امشب میتونم کلی بازي کنم 

 نفس : ماهان مشقاتم بنویس 
 ماهان : فردا جمعه است 

 نفس : باشه تو امروز بنویس 
 مهسا رو گذاشتم تو تختش و رفتم تو آشپزخونه 

 برنج و گذاشتم خیس بخوره و سبزیا رو از تو فریز بیرون آوردم 
 نفس : ماهان پرتقال یا آلبالو ؟! ماهان : آلبالو 

 یه پارچ بزرگ شربت آلبالو درست کردم و یه لیوان واسه ماهان ریختم 
 بقیه شو هم گذاشتم داخل یخچال واسه امشب 

 شد میخواستم ژله ورست کنم که صداي گریه مهسا بلند 
نفس : ماهان باز چیکارش کردي ؟! ماهان : به من چه خودش گفت میخوام 

 بیام بیرون 
 رفتم تو اتاق و دیدم مهسا افتاده کف اتاق 

 نفس : مااااهاااااان 
 بلندش کردم و ارومش کردم 

 نفس : آخه مگه این حرف میزنه که میگی گفته میخوام بیام بیرون
 ماهان : به من چه اصن 
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نفس : زود باش برو تو اتاق خودت اصن اینجا چی میخواي ؟! ماهان : اومدم 
 مداد رنگیامو ببرم که خانوم نصفشو خورده 

 نفس : برو بعدا واست میخرم 
مهسا رو گذاشتم کف سالن تا با اسباب بازیاش بازي کنه خودمم برگشتم تو 

 آشپزخونه که ژله درست کنم 
 اینطوري جلو چشمم بود 

 اهان باهاش لج بود خیلی م
 ژله رو درست کردم و گذاشتم توي یخچال تا ببنده 

 رفتم و جارو برقی و برداشتم و سالن و یه دور جارو کشیدم 
 هوووووف از خستگی داشتم میمردم 

 روي مبل نشستم تا یه نفسی تازه کنم 
 هنوز ننشسته خانوم زد زیر گریه 

 اااایی خدااااا 
سالن چرخوندمش واسش الالیی خوندم تا خوابش بغلش کردم و دور تا دور 

 ببره 
 نفس : عروسک ناز مامان آبی پوشیده ...
 تو رخت خواب مخمل آبیش خوابیده ...

 عروسک من ...
 چشمات و باز کن ... وقتی که شب شد اون وقت ال ال کن ...

 وقتی که خوابید توي تختش گذاشتم 
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 نفس : ماهان سر و صدا نکن مهسا خوابیده 
 دیدم تفنگش و دست گرفته و تهق تهق تهق 

 تفنگ و ازش گرفتم و گفتم :  مگه نمیگم صدا نده خوابیده 
 ماهان : خب میخوام بازي کنم 

 نفس : بعدا بازي کن برو مشقات و بنویس زود باااش
 ماهان : باااااشه 

 از اتاق بیرون اومدم و رفتم تا یه دوش بگیرم 
 هان روي دفتر مشقاش خوابش برده وقتی از حمام برگشتم دیدم ما

 بلندش کردم و توي تخت خوابش گذاشتمش 
 پتوي بتمن شو انداختم روشو و چراغ و خاموش کردم 

 خیلی اذیت میکنه و شیطونه 
 یه بوس واسش فرستادم و از اتاقش بیرون اومدم 
 اسباب بازیاي مهسا رو از کف سالن جمع کردم 

 ر نه انگار من همین حاال اینجا رو جارو زدم هی میریزن هی باید جمع کنم انگا
 رفتم توي آشپزخونه و مشغول آشپزي شدم 

 قرار بود واسه امشب قورمه سبزي درست کنم 
 ساعت ها تو آشپزخونه مشغول درست کردن غذا شدم

 و نیم  8نگاهی به ساعت انداختم 
 تلفن و برداشتم تا به سامیار زنگ بزنم که دیدم در باز شد 

 نفس : سالم ... خسته نباشی 
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 سامیار : سالم عزیزم شما خسته نباشی 
 کیسه هاي خرید و ازش گرفتم 

 نفس : کت و دامنم ؟! سامیار : آخ یادم رفت .... االن میرم میگیرم 
 نفس : نمیخواد دیر میشه بیا برو یه دوش بگیر ... منم یه چیز دیگه میپوشم

 
. 
. 
. 
. 
. 
 فوریه / لندن ) 26(

در و اتاق و باز کردم و رفتم تو این لباساي مسخره حالم و داشت بد میکرد 
 دیگه 

 پانیذ : دنیلو ؟! دنیلو ؟ 
 اینم معلوم نیست کدوم گوري رفته 

 جلو اینه وایسااادم 
 هنوزم پانید توي آیینه واسم غریبه بود 
 سرنوشت ادما رو به کجا ها که نمیکشه 

 به روي آینه بودم که در باز شد و دنیلو امد تو  رژ لبم و دوباره کشیدم هنوز رو
 پانیذ : معلومه کجا غیبت زد یهویی ؟! 

 دنیلو : یه سر رفتم بیمارستان یه سوختگی آورده بودن وضعیتش خیلی بد بود 
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 پانیذ : ببین بابا بزرگ قرار نیست که دلت واسه همه بسوزه 
 که االن اون دنیا بودي دنیلو : اینطوریه .... اگه دلم واسه تو نمیسوخت 

 پانیذ : قرار نیست یه عمر کاري که کردي و به رخم بکشی 
دنیلو : خودم خواستم و این اجبار نیست عزیزم ... امشب زیاد به خودت برس 

 مهمون داریم 
 پانیذ : هوووف بازم مهمون 

 دنیلو : من میرم دوش بگیرم 
 پانیذ : راستی دنی 

 دنیلو : بله ؟ 
 پیشنهادم فک کردي پانیذ : به 

 دنیلو : دارم بهش فک میکنم
 به طرف اتاق رفتم و در کمد لباسارو باز کردم بنظرم همین لباسه خوب بود 

 درشو بستم و بهش تکیه دادم 
فقط کافی بود تا دنی کاوه رو واسم پیدا کنه اون موقع انتقام همه چیو ازش 

 میگیرم 
از کشتن ماهان و سیاه پوش شدن ارغوان گرفته تا ازدواج اجباري نفس با 

 سامی و تصادف من و این تغییر چهره 
 یه پوزخند زدم و گفتم مطمئن باش انتقام میگیرم 

از اتاق بیرون رفتم اومدم تی وي و روشن کنم که دیدم دنی از حمام بیرون 
 اومد 
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 پانیذ : زود اومدي ؟ 
 هادت فکر کردم دنیلو : به پیشن

 پانیذ : خب 
 دنیلو : قبوله ... واست پیداش میکنم ولی ... این وسط چی گیر من میاد ؟! 

 پانیذ : اون موقعه منم به پیشنهاد ازدواجت فک میکنم 
 دنیلو : خب اینطور که بوش میاد معامله جوش خورد 

 پانیذ :  اول انتقامم و بگیرم تا بعدش ...
دنیلو : چهره جدیدت و بیشتر دوست دارم پانیذ با اینکه چهره قبلیت و درست 

 ندیدم 
 پانیذ : اینقدر منو یاد اون تصادف لعنتی ننداز 

 دنیلو : باااااشه

 
 ( تهران )  

 نفس : اره منم تو این فکرم که ماهان و کالس شنا ثبت نام کنم 
شنا میخوام نقاشی ثبت  شقایق : من که اري و  از تابستون گذاشتمش کالس

 نامش کنم 
 نفس : هر وقت دختر ت و میبینم یاد ارغوان خودمون می افتم 

شقایق : آره خواهریم که همین طور به خاطر ماهان مجرد موند حاال هم که 
 چشماش 

 نفس :  اره شنیدم دختر سعید چشماش مشکل داشت چشماش و داده به اون 
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 : با ماهان رفتن تو اتاق بازي کنن شقایق : ارغوان کجا رفت ؟! نفس 
 شقایق : این دوتا هم خوب باهم گرم گرفتناااا 

 نفس : سامیار و مهرداد 
 شقایق : زندگی چطور پیش میره 

نفس : قابل تحمله ... شایدم نیست ... جدیدا نمیدونم چم شده تا میاد جلو 
 فرار میکنم 

 دیشب داشتم ظرفا رو میشستم اومد بوسم کنه که خودمو کشیدم کنار 
سالی که باهم داریم  10،  9نمیدونم شقایق نمیدونم چطور بهت بگم ولی این 

 زندگی میکنم ...
 شقایق : بیخیال میدونم چی میگی ... راستی هنوز از پانید خبر نداري 

 نفس : رفته لندن 
 شقایق : واسه چی ؟! 

 یدونم ... مامانش بهم گفت نفس : نم
 شقایق : هیییی کاوه هم از کشور فرار کرده

 شقایق :دیدي چطور اکیپمون پوکید 
 نفس : آره 

 شقایق : فردا میاي بریم پیش ارغوان ... االن اسمشو اوردیم دلم هواشو کرد 
 نفس : آره ماهان و که گذاشتم مدرسه بریم 

 شقایق : عشق من خوابه 
 ... آره نفس : مهساااا 
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هردوتا بچه هات چشماشون رنگی شد مثل خودت ... این سامی نامرد شقایق : 
 که قیافه نداره 

نفس : آره هردوتاشون شبیه من شدن ... واسه فردا مهسا رو میزارم خونه 
 مامانم ... از وقتی بابام مرد مامانم خیلی تنها شده 

 شقایق : هیییی خدا .... نفس : من برم ببینم اینا چیکار میکنن تو این اتاق 
 بلند شدم و به طرف اتاق ماهان رفتم در نمیه باز بود 

 دیدم ماهان ازغوان و بغل گرده و داره موهاشو ناز میکنه 
 اییییی شیطون ... نفس : شقایق ؟! شقا ؟! شقایق : جانم ؟! نفس : بیا 

شقایق دادم اونم زد زیر خنده و گفت : تو این دوره زمونه که صحنه رو نشون 
 شوهر گیر نمیاد کی بهتر از ماهان که بشه دامادمون 

و نیم بود که شقایق اینا خدافظی کردن و رفتن ماهان از خستگی  1ساعت 
 کف اتاق خوابیده بود 

 بلندش کردم و گذاشتمش تو تختش 
 چقدر سنگین شده 

کردم و بیرون اومدن سامیار به طرفم اومد و از پشت چراغ اتاقشو خاموش 
 بغلم کرد هرکاري کردم نزاشت بیام بیرون

 نفس : سامیار .... خستمه 
 سامیار : خب خسته نباشی 

 نفس : مرسی میخوام برم بخوابم 
 سامیار : خواب هم به وقتش 
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 نفس : سامیار تو رو خدا 
 ا درو بستم و بهش تکیه دادم از تو بغلش بیرون اومدم و رفتم تو اتاق مهس

 مهسا بیدار شده بود و تو تخت خوابش دست و پا میزد 
 بغلش کردم 

 نفس : دخمل خوجل من چطوره 
پیش مهسا بودم و از اتاق بیرون نرفتم همون جا پایین تخت مهسا  4تا ساعت 

 خوابم برد 
 بود  6با گریه اش بیدار شدم نگاهی به ساعت انداختم 

 خوابیدم هووووف فقط دو ساعت 
 مهسا رو اروم کردم و لباساشو عوض کردم 

 نفس : ماهان !؟ ماهان بلند شو مدرسه ات دیر میشه 
 زود باش تنبل خان

 میز صبحونه رو چیدم و دوباره ماهان و صدا زدم : ماهااااان 
 مدرسه ات دیر میشه هااااا 

 مهسا رو گذاشتم رو کاناپه و رفتم تو اتاق ماهان 
 وز خوابه دیدم هن

 نفس : ماهان !! ماهان 
 ماهان : بله 

 نفس : قصد بلند شدن نداري 
 ماهان : ارغوان کجاست ؟!
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نفس : خونشون اول صحبی ... چیکارش داري ؟! ماهان : مانان میشه من با  
ارغوان ازدواج کنم .... قول میدم واسش رژلب بخرم تازه توت فرنگی هم 

 دوست داره 
 واسش از این لباس صورتیااا که پاپیون داره و این عروسک باربیا میخرم 

نفس : ماهاااان  بلند شو برو مدرسه که این دختر شقایق سر راهت و بیرون 
 برد 

 پاشوووووو 
 به زور بردمش طرف سرویس 

نفس : صورتت و بشور مسواکم بزن بعدش لباس بپوش برنامه کالسیتم بزار بیا 
 صبحونه بخور 

 واااییی خدا تو چرا اینو خوردي 
 نفس : تف کن ... زود باش تف کن  مهسااااا .... تفش کن 

برگ گل ها رو از تو دهن مهسا بیرون اوردم و بعلش کردم بردمش تو اتاق 
 سامیار خواب بود گذاشتمش رو تختو 

 خودم آماده شدم 
 نفس : پاشو بریم 

 مهسا رو بغل کردم و گداشتمش تو ماشین 
 س : ماااهااااان ؟! زود باش دیگه نف

 ااااي خداااا
 ماهان و رسوندمش مدرسه و مهسا رو بردم خونه مامانم 
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 نفس : مامان این مهسا دست تو... هیچی هم  نخوره ... حواست بهش باشه هااا 
 مامان : باشه عزیزم حواسم هست 

 سوار ماشین شدم و رفتم دنبال شقایق 
 منتظر موندم تا اومد پایین  دقیقه اي توي ماشین 20یه 

 شقایق : هوووووف سالم 
نفس : سالم چرا دیر کردي ؟! شقایق : مگه خانوم میرفته مدرسه  بلند شده 

 میگه مامان من میتونم با ماهان شوهر کنم 
 همینجوري هم گفتاااا من میتونم با ماهان شوهر کنم 

 ه گفتم پاشو برو مدرسه ببینم تو هنوز دهنت بو شیر مید
 گفت نه من دیشب مسواك زدم اگه بدونی چیااا میگفت 

 نفس : ماهانم همین طور میگفت واسش باربی میخرم 
 شقایق : اي کره خر 

 نفس : بله ؟ 
 شقایق : چیه ؟ 

 نفس : هیچی
 دم در خونه ارغوان اینا ماشین و پارك کردم و با شقا پیاده شدیم 

 نفس : کاشکی شیرینی هم گرفته بودیم 
 شقایق : مگه داري میري خواستگاري .... گل کافی بود دیگه 

 زنگ و زدیم و رفتیم تو 
 مامان ارغوان : سالم مادر جون حالتون خوبه ؟ خوش اومدین
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 نفس : مرسی لطف دارید 
 شقایق : ممنون خداروشکر ... ارغوان کجاست ؟! مامان ارغوان : تو اتاقشه 

 با شقا رفتیم طبقه باال و در زدیم 
 ارغوان : بله ؟ 

 نفس : منم بی معرفت عالم 
 ارغوان : بیا تو نفس 

گل و دادم به شقایق ... با دیدن قیافه اري اشک تو چشام جمع شد باورم 
 نمیشد این ارغوان همون ارغوانه 

 خودمو انداختم تو بغلش و بلند زدم زیر گریه 
 نفس : آخه چرااا 

 اشک از گونه هاي اونم ریخت پایین دستشو مدام روي صورتم می کشید 
 ارغوان : خودتی نفس 

نفس : آره خواهریم خودمم  پس چرا اینطوري شدي تو .... کجاست اون 
 چشماي خوشگلت 

ارغوان : دادامش به دختر سعید ... میخوام کر باشم و نبینم دنیایی که ماهانم 
 توش نباشه 

 یاه بود بعد از گذشت این همه سال هنوز سرتاپاش س
 شقایق : سالم اري ... اینا ماله تو 

 ارغوان : سالم شقایق ... خوبی ؟ ارغوان خوبه ؟! شقایق : آره دخترمم خوبه 
 ارغوان : چه گالي خوش بویی 
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 شقایق لبشو دندون گرفت 
 دست ارغوان و تو دستم گرفتم و نوازش کردم 

 ه خبر از زندگی ارغوان : خب نفس تعریف کن چ
نفس : چی بگم آجی تو که عریبه نیستی من و سامیار فقط مثل دوتا هم 

 خونه هستیم که تو اتاق هاي جدا زندگی میکنن 
خودت بودي که اون موقع که چشمات میدید ماهان و به زور مامانم و زندایی 

 باردار شدم 
 مهسا هم که یهویی شد 

 باشارغوان : نا شکر نباش .... بچه هاتم دوست داشته 
نفس : دوست ... عاشقشونم ... همه زندگیمن ... ینی تنها چیزي که باعث شده 

 این زندگی قابل تحمل بشه برام مهسا و ماهان هستن 
 ارغوان : از پانیذ خبري ندارین ؟! خیلی وقته پیداش نیست 

 نفس : چرا میگن که رفته لندن 
 ان : لندن کارش چی بوده ؟! نفس : چه میدونم ارغو

 ارغوان : شقایق چرا نمیشینی ؟! شقایق : مگه میبینی ؟
 ارغوان : درسته چشم ندازم ولی حس که دارم

 شقایق : آها نشستم 
نفس : االن چشماي زهرا میبینه ؟! ارغوان : آره ... ولی من دیگه نتونستم 

 ببینمش 
 نفس : متاسفم 
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پیش ازغوان موندیم خدافظی کردیم و از خونشون بیرون ساعت  3حدود 
 اومدیم 

 نفس : طفلکی دلم براااش سوخت 
شقایق : از یعد از ماهان یه افسردگی شدیدي گرفته حاال هم که اینطوري ... 

 شقایق و خونشون رسوندم و رفتم خونه مامان 
 نفس : سالم

 مامان : سالم خسته نباشی دخترم 
مهسا کجاست ؟! مامان : اوناهاش رفته زیر میز نشسته نفس : سالمت باشی 

 بازي میکنه 
 نفس : ااااي خداااا 

 روي کاناپه نشستم و مقنعمو بیرون آوردم 
 نفس : خسته شدم مامان 

 مامان : چرا با سامیار مشکلی داري 
 نفس : نه ... بیخیال 

 مامان : شبا زهره و شمسی پیشم میمونن
 نفس : دختر شمسی خانوم ... همون که می اومد خونمون و تمیز میکرد 

مامان : اره بهشون گفتم بیان باهام زندگی کنن هم من از تنهایی بیرون میام 
 هم اونا صاحب خونه بیرونشون نمیکنه 

 نفس : خوب کاري کردي ... این همه پول و میخواییم چیکار 
 مامان : شربت میخوري ؟!
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میخوام برم .... یه یک ساعتی دیگه باید برم دنبال ماهان ... ناهارم نفس : نه  
 درست نکردم 

 شروین ... ینی سامیار میاد خونه گرسنشه آره گشنشه 
 لبم و دوندون گرفتم از اسم اشتباهی اس که به زبون اورده بودم 

 کمرنگ شده بود تو زندگیم ... اما هنوز که هنوزه نتونسته بودم فراموشش کنم 
 نفس : من دیگه برم 

 مامان : بسالمت 
 مهسا رو بغل کردمو سوار ماشین شدم 
 سرم و رو فرمون گذاشتم و گریه کردم 

 مهسا : آغ آغووووو غ آاآااا 
 واسم خندید 

 شن کردم میون اشکام یه لبخند بهش زدم و ماشین و رو
 بعد از رد کردن یه ترافیک سنگین دم در مدرسه ماهان پارك کردم 

 هوووووف 
 دقیقه همین جور االف بودم که ماهان اومد  20

 ماهان : سالم ... اینو چرا اوردي 
 نفس : علیک سالم ...این نه و خواهرت 

 ادامو دراورد و گفت : خواهرت 
 نفس : ماهااان خجالت بکش 

 لو عقب و نگاه کردم بنظرم یه ماشین هرجا ما می رفتیم می اومد از تو آینه ج
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 یه مگان مشکی بود 
 شایدم اشتباه میکنم ولی از بعد از خونه ارعوان اینا تا حاال دارم میبینمش 

 عجیبه 
 دم یه سوپري وایسادم تا یه کم خرت و پرت بخرم 

 نفس : همین جا بشین مواظب مهسا هم باش تا برگردم 
 : میخوام بیام چیپس بخرم ماهان 

 نفس : خودم برات میخرم بشین مواظب مهسا باش 
 پیاده شدم و رفتم تو 

 ماهان : مهسا همین جا بشین تا من برم چیپس بخرم آفرین دختر زشت 
 نفس : ماست و پنیر پیتزا و آب پرتقال ، سوسیس ، چیپس واسه ماهان ...

 ماهان : مامان من از اینا میخوام 
نفس : وااا مگه نگفتم مواظب مهسا باش ماشین و همین جوري ول کردي 

 اومدي 
 ماهان : بهش گفتم خودش مواظب خودش باشه 
 نفس : اااي خدا ..... آقا لطفا اینا رو حشاب کنید 

 تومن  70 _
 نفس : بفرمایید 

 دست ماهان و گرفتم و رفتیم سمت ماشین 
 زمینکیسه هاي خرید از دستم ول شد روي 

 جیغ زدم : اععععع مهسااا
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 مهساااا مامان مهسااااا 
 ماهان : همین جا بود 

 نفس : آقا شما بچه ي منو ندیدین ؟! مهساااااااا
 کف پیاده رو نشستم و زدم زیر گریه : مهسااااااااااا

 همون طور که دستام میلرزید شماره سامسار و گرفتم 
 تا بووووق  3بعد از خوردن 

 م سامیار : جان
نفس : اول سامیار رر... مهساااا ..  بچمو دزدیدن ... همین جا بود تو ماشین ... 

 من من 
سامیار : درست حرف بزن ببینم چی شده ؟! اصن کجایی تو ؟! نفس : نازي 

 آباد 
 سامیار : اومدم 

 کوشی و قطع کردم و ماهان و تو بغل گرفتم 
 خدایا خودت کمکم کن دخترم و سپردم دست تو

 ااااااي مامان کجاااییی مهس
تا موقعی که سامیار بیاد و بعدش داشتم گریه میکردم ماهان ترسیده بود و 

 چشپیده بود تو بغلم منم همین طور کف پیاده رو نشسته بودم 
 سامیار : چی شده مهسااا چی شده 

 نفس : دزدیدنش 
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اومد ... سامیار : چطوري ؟! نفس : با ماهان تو ماشین بود رفتم خرید ماهان 
 اومد تو ... اوندیم دیدیم مهسا نیست 

سامیار دستشو بلند کرد برد طرف ماهان و داد زد ماهان و محکم تو بغلم 
 گرفتم 

 سامیار : آخه پسره احمق چرا مواظبش نبودي بشینی تو ماشین 
 نفس : بس کن زنگ بزن پلیس 

 .... 110سامیار : الو 
 رفتیم اگاهی و مشخصات +چند تا قطعه عکس از مهسا دادیم بهشون 

سرهنگ : تمام سعی و تالشمون و میکنیم شماهم ارامش خودتون و حفظ 
 کنید گفتین با کسی دشمنی اي نداشتین نه ؟!

 سامیار : نه جناب 
 سرهنگ : خب پس فقط میتونید منتظر باشید 

 سوار ماشین شدیم 
 و من و ماهان جلو سامسار پشت فرمون بود 

 مشت کوبید تو فرمون و گفت : من مهسا رو از تو میخوام نفس فهمیدي 
 داد زدم و گفتم : 
 نفس : داد نزن .... 
 سامیار : لعنتی ...

 جوالي / لندن )  12( 
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دیگه وقتش رسیده بود ... خودتو آماده کن نفس ... واسه یه انتقام شیرین و 
 لذت بخش 

 رژلب قرمزمو پر رنگ کشیدم و راه افتادم 
 تا این جاي نقشه که به کمک دنی همه چی خوب پیش رفته بود 

 سوار ماشین شدم و راه افتادم 
 شرکت سن سی 

 پس آقا واسه خودش کار دست و پا کرده  به خاك سیاه میشونمت آقا کاوه 
ه پرونده هایی کماشین و پارك کردم و با برداشتن کیفم از ماشین پیاده شدم 

 دنی بهم داده بود دست گرفتم و رفتم طبقه باال 
 به طرف میز منشی رفتم 

 hi, good afternoon ,  I wanna know where shouldپانیذ :
i take these documents  

 ترجمه : سالم عصر بخیر میخواستم ببینم این پرونده هارو کجا باید ببرم 
 انداخت و گفت : منشی یه نگاهی به پرونده ها 

  installations partمنشی : 
 ترجمه : پخش تاسیسات 

 و بعد به  راهروي سمت چپ اشاره کرد 
 یه لبخند زدم وطرف راهرو رفتم به تابلوي باالي اتاق ها نگاه کردم 

 تاسیسات 
 در زدم و رفتم تو 
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با دیدینش پشت میز ضربان قلبم رفت باال هنوزم همون کاوه بود اون هیچ 
 تغییري نکرده بود و من ...

 االن وقت احساساتی شدن نیست پانیذ .... قوي باش 
 پرونده رو گداشتم جلوش و توضیحاتی که از قبل حفظ کرده بودم و گفتم 

 اما مثل اینکه این اقا ...
 پانیذ : اااي خدااا 

کاوه : او ... فارسی بلدید ؟! پانید : واییی خداي منم شما میتونی فارسی 
 ت کنی باالخره یکی پیدا شد زبون مادري منو بفهمهصحب

 کاوه : خوشبختم کاوه هستم البته اینجا الکس میشناسمن 
 پانیذ : خوشبختم منم آتوسا هستم البته ایزابل صدام کنید راحت ترم 

 کاوه : بفرمایید ... االن پرونده ها رو بررسی میکنم 
 روي هم انداختمروي صندلی با یه غرور خاصی  نشستم و پاهامو 

 یه نگاه پر از هوسی بهم انداخت و یه چشمک بهم زد 
 پانیذ : خندیدم 

بعد از اون همه نگاه هاي زیر زیرکی اي که بهم انداخت و سرشو تو پرنده فرو 
 کرده بود گفت 

 کاوه : خب این یه چند روز طول میکشه ... مشکلی که نداره 
 تخاره پانیذ: نه چه مشکلی ... اتفاقا باعث اف

میبینمتون ... سعی میکنم همه کاراشو با پارتی  6کاوه : پس ... فردا ساعت 
 زودتر راه بندازم 
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پانیذ : مچکرررم ... راستی من امشب یه مهمونی راه انداختم خوش حال میشم 
 اگه دعوت منو بپذیرید 

 راستیتش خیلی خوش حال شدم که یه هم وطنی خودمو پیدا کردم 
میل .... ادم چطور دلش میاد درخواست خانومی به زیبایی شنا کاوه: با کمال 

 رو رد کنه 
پانیذ : یه خودکار از رو میزش برداشتمو پشت کارت مطب دنی شماره تلفنم و 

 آدرس خونه رو واسش نوشتم 
 بهش دادمو گفتم: 

 پانیذ : پس منتظرم 
تنهام و تنها کاوه : حتمااا ... فقط به مهمونی واسه چیه ؟! پانیذ : چون من 

 زندگی میکنم زیاد از این مهمونیاي دوستانه میگیرم
 کاوه : آها 

 پانیذ : پس با اجازتون فعال 
 از شرکت بیرون اومدم دنی دم در منتظر وایساده بود 

 سوار ماشین شدم 
 دنیلو : چی شد ؟ 

 پانیذ : حله 
 دنیلو : میدونستم کارت و خوب انجام میدي ... پیشنهاد مهمونی 

 انیذ : رو هوا قبول کردپ
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 ( تهران ) 
 گوشه اتاقش کز کرده بودم و هنوز خبري ازش نبود 

 چهار روز میگذشت و دخترم مهسا رو هنوز پیدا نکرده بودن و نکرده بودیم 
نه لب به غذا زده بودم نه حال و حوصله کاري داشتم ماهان دو روز بود مدرسه 

 نرفته بود و واسه خودش ول میچرخید 
 ایق هر روز بهم سر میزد و گار من شبانه روز شده بود گریه شق

 تو اتاقش نشسته بودم و لباستشو بو میکردم که سامیار اومد تو 
 سامیار : نمیخواي یه چیزي بخوري ؟! نفس : نه چیزي از گلوم پایین نمیره 

 نشست پایین تخت مهسااا 
وزنامه ولی هنوز سامیار : به هرکی میدونستم زنگ زدم عکسشو دادم تو ر

 خبري نیست
 نفس : سامیار میدونم شاید االن وقتش نباشه ولی باید باهات حرف بزن 

 سامیار : خب بزن 
 نفس : مهسا که پیدا شد میخوام .... میخوام طالق بگیرم 

سامیار : هه زده به سرت ... من زندگیمو یه هفته اي نساختم که تو یه چشم 
 بهم زدن از دست بدم 

 تت دارم من بچه هامو دوست دارم من دوس
 نفس : ولی احساس من به تو هنوز در حد همون پسر داییه 

 سامیار : ولی تو زن منی ... مادر بچه هامی ... فکر طالقو از سرت بیرون کن 
 نفس : بزار مهسا پیدا بشه .... دخترم ینی کجاست االن
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 سامیار : این فکر و از سرت بیرون کن 
نصف شب بود هنوز نخوابیده بودم و لباساي مهسا دستم بود دیگه  3ساعت 

 واسه ادامه ي این زندگی نمیکشیدم دیگه نمیتونستم 
 صداي وز وز گوشیم بلند شد 

 شمارش نا اشنا بود 
 برداشتم .... با صدایی که انگار از ته چاه انگار بیرون اومده جواب دادم 

 نفس : الو 
  به به نفس خانوم _

 صداش اشنا بود با فکر کردن به اینکه این میتونه صداي کی باشه تنم لرزید 
 نفس : شما ؟ 

 نگو که نشناختی  _
 نفس : امکان نداره تو مگه زندان نبودي 

 شروین : تو این دنیا میشه همه چیزو با پول خرید حتی باالي دار رفتنو 
 نفس : چی میگی عوضی چی از جونم میخواي 

شروین : از جونت که خیلی چیزارو میخواااام ولی فک کنم  امانتی تو دست 
 منه 

 نفس : من هیچی از تو نمیخوام 
 شروین : حتی مهسا کوچولو رو 

 نفس : کثافت آشغال با اون چی کار داري 
 شروین : خیلی کارا 
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 2نفس : تو رو خدا بگو دخترم کجاست ... کجا برویش ... عوضی اون فقط 
  سالشه

 شروین : گریه نکن حالش خوبه 
 نفس : خیلی پستی ... خب دیگه چی از جونم میخوااي 

 شروین : تازه اولشه نفسم
 نفس : خفه شو کثافت

 صداق بوووق پشت سرهم توي گوشم سوووت کشید 
 دستمو روي سرم گذاشتم و جیغ کشیدم 

 نفس : اعععععععععععععع
  سامیار : چی شده ؟! نفس ؟! چی شد یهو ؟!

 نفس : س .. ش.. شروین .... دزدیده .... مهسا رو ... مهسا رو شروین دزدیده 
 سامیار : چطوري مگه اون نباید اعدام می شد

 نفس : نن... نمیدونم 
 سامیار : خستم کردي دیگه 

 نفس : مگه من گفتم بیا بگیرم ... مگه من گفتم با من ازدواج کن 
 سامیار : بس کن 

 با دادي که زد تمام تنم لرزید 
 از اتاق رفت بیرون و ماهان اومد تو رو پاهام نشست و گفت: 

ماهان : مامان من میدونم همش تقصیر منه اگه مهسا زشته رو تنها نداشته 
 بودم اینطوري نمیشد 
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 نفس : نه مامانم همش تقصیر منه تقصیر من 
 چی میخواست دیگه  نمیدونستم باید چیکار کنم حاال شروین از جونم

 خدایا پناهم باش 
 نفس : مامانی برو زنگ بزن ارغوان بیاد باهاش بازي کنی 

 ماهان : میدونم منو میخواي بفرستی پی نخود سیاه .... چون االن ارغوان خوابه 
 نفس : خب برو کارتون ببین 

 ماهان : میرم ولی میدونم نخود سیاهه 
 گوشی و برداشتم و با شماره اي که شروین زنگ زده بود تماس گرفتم 

 تا بوووق صداش توي گوشی پیچید  4بعد از خوردن 
 شروین : به به نفسم 

نفس : خفه شو فقط بگو چی از جونم میخواي ... چیکار کنم دخترم و بهم 
 بدي 

  امله حسابییییشروین : آهان .... اینطوري خوبه .... حاال میشه بهش بگی یه مع
نفس : بگو چی میخواي ؟! پوول ؟! فقط بگو چقدر ؟! شروین : هههه  حرفاي 

 خنده دار نزن نفسم .... من خودتو میخوام پول چیه
 نفس : ینی چی ؟! 

 شروین : ینی باید با سامی خوشگلت شوهر عزیزت 
خدافظی کنی و ازش طالق بگیري و با من باشی عشقم تو که میدونی شري 

 یره برات ... میم
 نفس : خفه شو آشغال ....
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شروین : اگه دخترت و میخواي این تنها راهه  ما میتونیم یه خانواده خوب 
 باشیم من و تو و ماهان و مهسا 

 فقط واي به احوالت کسی از این معامله خبر دار بشه
 چه سامیار چه پلیس .... اون وقت با دختر کوچولوي خوشگلت خدافظی کن  

 نفس : شروین این غیر ممکنه سامیار منو طالق نمیده 
 شروین : تو بخواي میده 

 نفس : من حاضر نیستم یک ساعت کنار تو باشم 
 شروین : پس گوشی و میدم با مهسا خدافظی کن 
 نفس : نهههههه فقط یه چند وقت بهم فرصت بده 

 شروین : فقط یه هفته وقت داري 
 وق تافن تو سرم پیچید دوباره صداي قطع شدن و اون ب

 خدایا حاال چیکار کنم .... چون دخترم پاره ي تنم وسطه 
 کمکم کن.... تنها امیدم تویی 

باید به شقایق میگفتم گوشی و برداشتم و شماره شقا رو ،رفتم ولی قطع کردم 
 و گفتم آخه بهش چی بگممم 

 و نیم به یه جا خیره شده بودمو 7تا خود ساعت 
 نه اگه قبول نکنم یه بالیی سر دخترم بیاره فک میکردم نک 

 مهساااااام دختررررم 
 ایی خدا آخه چقدر بدبختی باید بکشم چقدر 
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ماهان : مامانی بابا کجا رفت ؟! اینقدر تو خودم بودم که صداي بسته شدن در 
 سالن و نفهمیدم 

 اشکام و پاك کردمو گفتم : نمیدونم 
 ماهان : امروزم نرم مدرسه 

 زنگ بزن خاله شقایق بیاد دنبالت با ارغوان برو نفس : 
 ماهان : باشه ولی مشقام و ننوشتم 

 نفس : به خاله بگو با معلمت حرف بزنه 
 ماهان : چی بپوشم ؟

 نفس : پیرهن سورمه ایتو با اون شلوار لی ابیه
شقایق با همون نگرانیه خاص تو چهرش ازم خدافظی کرد و ماهان و برد 

 مدرسه 
 برداشتم و با یه لیوان آب ریختم باال یه مسکن

 سرم داشت میترکید 
 حاال باید چیکار میکردم ؟! چی میشد ؟! چرا آخه ؟!! بعد از یه عالم فکر کردن 

 لباسام و عوض کردم و رفتم دادگاه تا درخواست طالق بدم 
 خدایا .... دیگه نمیدونم چی درسته چی غلت 

سامیار و عاشقانه نمیخواستم ولی پدر بچه هام بود .... باهاش زندگی کرده 
 بودم 

 ولی مهسااااا واسم از همه چیز مهم تره ...
 سوار ماشین شدم و تا خود خونه با گریه رانندگی میکردم
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 وقتی رسیدم خونه سامیار هنوز نیومده بود  
 رفتم تو اتاق مهسا و با دیدن جاي خالیش 

 ر شد و سر خوردم گوشه دیوار حالم بدت
 نمیدونم قرار چی بشه نمیدونم قراره چی پیش بیاد 

 ولی هرچی میخواد بشه .... من فقط بچه هام واسم مهمن
 شب بود یه لیوان آب پرتقال گرفتم و دادم به ماهان  12ساعت 

 تا تهشو سر کشید و تشکر کرد 
 نفس : مسواك بزن و برو بخواب 

 ونزل ببینم ماهان : نمیشه راپ
 نفس : نه برو بخواب دیر وقته 

 ماهان : ولی من میخوام راپونزل ببینم 
 داد زدم و گفتم : بهت گفتم برو بخواب 

 ماهان : بد اخالق .... همش مهسا واست مهمه 
 اینو گفت و رفت تو اتاقشو در و محکم بست 

 دستمو روي شقیقه هام گذاشتم و مالیدمشون 
 با عصبانیت اومد تو در باز شد و سامیار 

کیفشو پرت کرد روي کاناپه و گفت : میشه بگی تو این همه مشکالت این 
 چیه دیگه ؟! 

 نفس : طالق میخوام .... ماهانم به جاي مهریه ام برمیدارم 
 سامیار : مگه شرط هرته 
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 نفس : حاال که هست 
 سامیار : من زندگیمو دوست دارم 

 نفس : ولی من ندارم 
هردوتامون با صداي بلند حرف میزدیم اصال متوجه ماهان نبودم که وایساده 

 بود و با گریه مارو نگاه میکرد 
 سامیار : از این خبرا نیست 

 نفس : من طالق میخوام و میگیرم 
 سامیار : هههه شتر در خواب بیند پنبه دانه 

هم اینجا نفس : همین که گفتم طالق .... من دیگه حاضر نیستم یه دقیقه 
 بمونم 

 صداي گریه ماهان بلند شد و داد زد 
 ماهان : دعواا نکنید مامان و بابا 

 من و سامیار به خودمون اومدیم 
سامیار ماهان و بغل کرد و گفت : ما که دعوا نمیکنیم عزیزم .... ما داشتیم 

 بازي میکردیم 
 ماهان : من خر نیستم

 سامیار : وااا من که نگفتم پسرم خره 
 اهان : میخوایین جدا بشین م

 سامیار : نه بابایی 
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نفس : آره مامان جان مامان و بابا میخوان جدا جدا زندگیی کنن تو هم پیش 
 مامانی زندگی میکنی 

 سامیار داد زد و گفت : این چرت و پرتا چیه داري تو گوش بچه فرو میکنی 
 نفس : من طالق میخوااام 

 سامیار : خیلی خب بزار مهسا پیدا بشه بعد 
 نفس : قبل از پیدا شدن مهساااا اصن همین فردا 

سامیار : نفس تو اینقدر سنگ دل نبودي بچه من گم شده تو میخواي طالق 
 بگیري 

 نفس : اون بچه منم هست و این طالق باعث آرامش زندگی همه ماست 
مهساااا .... حضانت بچه ها هم با سامیار : همین که گفتم بعد از پیدا شدن 
 خودمه ... اون وقت هرجا دلت خواست برو 

 نفس : بچه ها پیش من میمونن 
 سامیار : بهتر االن بحث نکنی

نفس : پس کی بحث کنم ... من هرچه زودتر طالق میخوام بهت یه هفته 
 فرصت میدم 

ونه رو و در خ سامیار با عصبانیت کیفشو که روي کاناپه پرت کرده بود برداشت
 محکم بهم کوبید

 همون طور که ناخونمو میخوردم یه فکر زد به سرم 
 به طرف اتاقم رفتم و چمدونم و کردم پر از لباساي خودم و مهساااا 

 نفس : ماهان ؟! ماهان ؟!
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 ماهان : بله  
 نفس : پسر گلم وساالتو جمع کن میخواییم بریم مسافرت 

 شب ؟!ماهان : این وقت 
 نفس : آره عزیزم .... زود باش وسایلتو جمع کن 

 رفتم تو اتاقشو کمکش کردم وسایالشو جمع کنه 
چمدونا رو تو صندوق عقب گذاشتم آلبوم عکسامون و ور داشتم و گذاشتم 

 پشت ماشین 
حلقمو در اوردم و گذاشتم رو اپن آشپزخونه یکی از عکساي دونفرمون رو هم 

 کنار حلقه  از وسط پاره کردم و گذاشتم
 همون طور که گریه میکردم با اسانسور اومدم پایین و سوار ماشین شدم 

 زندگی با سامیار براي من حداقل پر از آرامش بود ....
همون طور که گوشی رانندگی میکردم گوشی و برداشتم و زنگ زدم به 

 شروین 
 شروین : جااانم 

 نفس : کجا باید بیام 
 ي طالق گرفتی شروین : واااا به این زود

 نفس : فرار کردم ... طالق نمیده 
 شروین : حاال باز اشکال نداره میاي اینجا طالق غیابی میگیري 

 نفس : کجا بیام ؟!
 شروین : اصفهان 
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 با شنیدن اسم اصفهان همه خاطرات نحس گذشته جلو چشمم رژه رفت 
 نفس : کثافت دختر منو ورداشتی بردي اونجا که چی 

 شروین : اااا عزززیزم از حاال حرف بد نداریمااااا تو که بی تربیت نبودي 
 نفس : خیلی آشغالی 

 گوشی و انداختم رو داشبورد و با عصبانیت رانندگی میکردم 
 پام و تا آخر گذاشتم رو گاااز

 قصدم از این رفتن زندگی با شروین نبود ... مهسا رو برمیدارم و برمیگردم ....
 امان من میترسم ماهان : م

 نفس : محکم بشین .... کمربندتو ببند 
 25صبح که رسیدم اصفهان دوباره زنگ زدم شروین ....ماهان خوابش برده بود 

 تا تماس جواب نداده از سامیار داشتم نمیتونستم جوابشو بدم .... 
 نفس : رسیدم اصفهان 

 113شروین : بیا همون ساختمون واحد 
 تو مغزم همه چی شناور بود 

 همه خاطرات خوب و تلخ گذشته 
  113واحد 

 اکیپمون 
 اکیپ پسراي همسایه 

 شیطنتامون تو دانشگاه 
 دزدیده شدنم 
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 مرگ ماهان
 چشماي ارغوان 

 شروین : منتظرتم 
 گوشی و قطع کردم و دور میدون پیچیدم 

 رفتم به سمت همون واحد لعنتی 
 113 واحد

 ایلم هر لحظه هی بلند میشد و هی قطع میشد صداي وز وز موب
 تا تماس از شقایق 13
 تا از مامان  10

 تا از سامیار  3
 ماهانم هنوز خواب بود 

 شوق دیدن مهسااام همه چیز و گور کرده بود حتی چشمامو 
 من فقط مهسامو میخواستم 

 میخواستم عطر تنشو دوباره حس کنم 
 دخترم ... پاره ي تنم 

 زندگیم ...
 زنگ واحدو زدم 

 ماهان چشماشو باز کرد 
 ماهان : اینجا کجاست ؟ 

 نفس : اصفهان 
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 شروین در و باز کرد مهسا تو بغلش بود 
 ماهان و پایین گذاشتمو مهسا رو از شروین گرفتم 

 وااااایییییی دختررررم 
 اشک از چشام ریخت پایین، بغلش کردم ، تا تونستم غرق بوسش کردم 

 شروین : به به ماهان خوشگله خوبی عمویی ؟ 
 ماهان : تو مهسا زشته رو دزدیده بودي ؟ 

 شروین : واااا ندزدیه بودمش آورده بودمش اینجاااا 
 ماهان : واسه چی ؟ 

 شروین : چون از حاال قراره با من زندگی کنین 
 ماهان : ما خودمن خونه داریم 

 آدم آهنی دوست داري ؟!شروین : ببینم تو ماشین مسابقه اي و 
 ماهان : عاشقشمممم 

 شروین : پس بدو بیا بریم بازي کن 
 نفس : نه ماهان ما داریم برمیگردیم 

 شروین : کجا به سالمتی ؟! نفس : برمیگردیم خونه 
 شروین مچ دستمو گرفتم و هلم داد تو خونه 

 سرش و تو گردنم فرو کرد و گفت : تو هیچ گوري نمیري نفسم 
 چی از جونم میخواي ؟! توو رو خدا بس کن من یه زن شوهر دارم  نفس :

 شروین : گور باباي اون شوهرت تو از حاال عروسک تو دست منی 
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نفس : خواهش میکنم بزار برم هیچ کسی نمیدونه من اینجام به کسی هم 
 چیزي نمیگم 

 شروین : بس کن عزیزم 
 ماهان : چیکار به مامانم داري 

 ا داریم بازي میکنیم شروین : هیچی م
 ماهان : من خر نیستم 

شروین : پیتزا دوست دااااري ؟! ماهان : آره به لطف مامان خانوم چند شبه 
 پیتزا میخوریم 

 شروین : ینی دوست نداري دیگه ؟! ماهان : چرا با سس گوجه 
 شروین : پس بدو بریم بخوریم که عصر قراره بریم شهربازي 

ماهان : مامانی نمیاد ؟! همون طور که مهسا رو ناز میکردم گفتم : تو بخور 
 منم میااام 

 خدایا حاال چطوري از دستش فرار کنم 
 دلم واسه مهسام یه دره شده بود 

 عشقم .... دخترم ... زندگیم 
 شروین برگشت و گفت : عزیزم موبایلت 

 گوشیمو از کنارم برداشت و گفت : مررررسی 
 : پاستیل خرسی !  ماهان

شروین: پاستیل میخواي ؟! ماهان : نه میگی مرررسی منم میگم پاستیل 
 خرسی اینو از ارعوان یاد گرفتم 
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 شروین : خاله ارعوان دوست مامان ؟ 
 ماهان : نه ارغوان دختر خاله شقایق .... راز نگهدار هستی یه چیزي بهت بگم 

 شروین : آره بگو 
 شروین و گفت : میخوام باهاش ازدواج کنمسرش و فرو کرد تو گوش 

 شروین : اوه اوه پس قراره داماد بشی مبارکه
 ماهان : اره دیگه ولی باید ببینم خانواده اون چی میگن !!

 شروین : بهله 
 نفس : شروین خواهش میکنم بزار بریم باید واسه مهسااا پستونک بگیرم 

ن چند روزه که نبودي به شروین : خودم واسش میگیرم عزیزم راستی تو ای
 مهسا شیر خشک دادم 

 ماهان : شري ؟ شبکه کارتنتون کدومه !!!؟
 67شروین : نه این طور که بوش میاد زود باهام صمیمی میشه .... عزیزم بزن 

ماهان کانال و عوض کرد و نشست زیر کارتون اینقدر کارتون دید که همون 
 جا زیر تلویزیون خوابش برد

 ز اینکه شیرش و خورد تو بغلم خوابید مهسا هم بعد ا
 حاال فقط من بودمو این دیو وحشتناك زندگی من 

از ترس چسپیده بودم به دیوار رو به رو اتاق شروین روي تخت تو اتاق خواب 
 افتاده بود و دکمه هاي پیرهنشو باز میکرد 

 : شروین : هوا خیلی گرمه نه ؟!  طوري که من بشنوم گفت
 وابشو ندادم فقط مهسا رو بیشتر به خودم چسپوندم ج
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 داد زد و گفت : نه ؟! 
 با ترس گفتم : نه ن ... گرم نیست

 شروین : چرا گرمه فقط حس نمیکنی 
 بلند شد و از اتاق بیرون اومد 

 سیکس پک خوش فرم خیس عرق شده بود ن اون بد
 شروین : میرم دوش بگیرم

 وسیدمیه نفس راحت کشیدم و مهسا رو ب
 خدایا تنها پناهم تویی خودت مواظب خودمو بچه هام باش 

 تو فکر این بودم که تا شروین نیست فرار کنم 
 بلند شدم دستمو روي دستگیره در گرفتمو کشیدم 

 لعنتی در قفل بود 
 ااااااي خدا کلیدو کجا گذاشت 
 مهسا رو روي کاناپه گذاشتمو 

 رفتم تو اتاقش 
 روي میز توالت و کشتم ولی کلید نبود 

 کشو درآورا رو هم گشتم ولی خبري نبود 
 گوشه ناخنمو از حرص جویدمو و رو تخت نشستم

 حاال تنها امیدمم رفته بود 
 ماهان امد تو اتاق و کنارم نشست 

 ماهان : مامان بابا نمیاد ؟ 
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 نفس : نمیدونم مامانی دعا کن بیاد 
 رو دوست داري ؟  ماهان : مامان تو بابا

 جواب این سوال و هیچ وقت نفهمیدم 
 نفس : اره مامانی

 شروین : مادر و پسري خوب باهم گرم گرفتین 
 اشک از چشمم ریخت پایین 

نفس : ماهانم برو ببین مهسا بیدار نشده ؟!! ماهان که بیرون رفت رو کردم به 
 شروین و گفتم :  تو رو خدااا بزار ما بریم ؟ 

 شروین : عزیزم دیگه از این حرفاااا نزن ما قراره یه زندگی جدیدو شروع کنیم 
 نفس : من شوهر دارم تو عاشق یه زن شوهر دار شدي 

شروین : عاشق حرفاي خنده دار نزن من هیچ وقت عاشق تو نمیشم ...... تو 
 فقط واسه چند سالی عروسک منی 

 نفس : پست فطرت 
 شروین : کجاشو دیدي 

 شو برپاشت و رو تخت افتاد گوشی
 شروین : ااااااي جووون نمیدونی که امروز دوتا عکس گذاشتم اینستاااا

 یکی من بودم و تو و گل و خرس 
 یکی منو و مهسااااا

 میدونی چی خوشحالم میکنه 
 تا الیکی که خورده یکیش الیک شوهررررته  600اینکه از بین این 
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 نفس : خیلی آشغااااالی 
 زودهشروین : هنوز واسه شناخت من 

 مثل اینکه شماره گرفته بود چون گوشیو دم گوشش گذاشته بود 
 شروین : سالم شکوه خاااانوووم مرسی ....آره ..... اوکی .... منتظرم

شروین : میدونی عشقم واسه اینکه یه کم باهم خوش باشیم باید تنها باشیم 
 انوم اینجوري بهتررره واسه همین بچه ها رو میدم دست شکوه خ

 نفس : کثااافت تو حق نداري ...
 حرفمو خوردم و لبامو گاز گرفتم

 چقدر دلم میخواست بمیرم 
 راحت میشدم از این همه نکبت از این همه اجبار پشت اجبار 

 خدایا خستم میبینی ؟؟؟
از اتاق بیرو اومدم ماهان مهسا رو روي پاش گذاشته بود و واسش الالیی 

 میخوند 
 خدایااا بچه هام !!!

  ؟پس چرا صدامو نمیشنوي 
 

 آگشت لندن  12
 کاوه : با تو بودن و دوست دارم

 پانیذ : عزیزم 
 کاوه : عصر باید یه سر برم شرکت 
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 پانیذ : دلت میاد منو تنها بزاري 
کاوه : نه عشقم ولی مجبورم تو یکی از پرونده ها مشکل پیش اومده باید برم 

 درستش کنم 
 پانیذ : پروندع کی ؟ 

 کاوه : چه میدونم مثل اینکه طرف از اون دکتراي اسم و رسم داره 
 پانیذ : امیدوارم مشکل جدي اي نباشه 

 کاوه : امیدوارم .... میرم خونه 
 پانیذ : االن که زوده 

 کاوه : یه عالم کار ریخته رو سرم عزیزم 
 پانیذ : ولی...

 کاوه : شب برمیگردم پیشت 
 : باشه عزیزم پانیذ

 گونه هامو بوسید و همون طور که کتشو می پوشید از اتاق بیرون رفت
 وقتی در خونه بسته شد گوشیمو برداشتم و به دنیلو زنگ زدم 

 پانیذ : الو دنی 
 دنیلو : سالم .... کارا چطور پسش میره !؟

 پانیذ : تا اینجا که همه چی عالی پیش رفته ازش شکایت کردي ؟
 ره تا امشب میندازمش زنداندنیلو : ا

 پانیذ : عاشقتم پیرمرد مهربون
 دنیلو : منم دوست دارم زیباي خفته
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 گوشی و قطع کردمو یه لبخند پیروزمندانه زدم

 
 صبح ) 3اصفهان / ساعت  )

 گوشه اتاق کز کرده بودم
 با پشت دست خون دماغمو پاك کردمو تمام بدنم درد میکرد 

کمربند تو دستش و انداخت رو زمین و همین طور دستشو توي موهاش فرو 
 میکرد نشست رو تخت 

 شروین : میدونی چرا االن زدمت 
 چون بابام همیشه مامانمو میزد 

 میبینی گوشه چشمت بادمجون کاشتم 
 چون همیشه زیر چشاي مامانم گود و سیاه بود 

 اره عقده اي هستم 
 اره ....

نفس من هیچ وقت تو زندگیم ارامش نداشتم هیچ وقت از وقتی دنیا اومدم 
 بگیر تا حاال 

 ولی نصف بیشتري بدبختیاي من زیر سر تو و خانوادت هست 
 اگه بابات بابامو اخراج نمیکرد 

 بابام سکته نمی کرد 
 شراره رو جاي بدهیاش نمی داد پسر طلبکارش 

 مامانم دق نمی کرد 
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 تو سرم نمی افتاد من فکر انتقام 
 ماهان زنده می موند 

 تو با سامیار ازدواج نمیکردي 
 ارغوان ...

 ....پانیذ .
 این وسط بنظرت فقط خوش به حال شقایق و مهرداد شده 

 راستی حالشون چطوره ؟! فقط نگاش میکردم 
 نگام کرد گفت : میرم اب و بتادین میارم صورتتو بشوري 

 دیگه حتی جون گریه کردنم نداشتم 
 حالم خیلی بد بود 

 خیلییییییی ....
 فکم درد میکرد انگار که تمام دندونتمو تو دهنم خورد کرده بود 

 حالم از خودم بهم میخورد 
 حالم از شروین بهم میخورد 

 حالم از زندگی بیشتر از همه چی بهم میخورد 
 با یه تشت اب و باند وارد اتاق شد

بیشتر خودمو به دیوار چسپوندم با تمام توان نداشتمو صدایی که از ته من  
چاه ببرون اومده بود تقریبا جیغ زدم و گفتم : به من دست نزن عوضی .... تو 

رو قرآن به من دست نزن ... ولم کن ... شروین ... تو رو قرآن ... تو رو ارواح 
 خاك مادرت ولم کن ولم کن
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 نفس : خسته شدم عوضی 
 ستم کردي خ

 ساله دارم با عذاب زندگی میکنم یه شب خوش ، نخوابیدم من  12
 بچه هام دارن زجر میکشن 
 خودم دارم نابووود میشمم 

 شروین بابامو کشتی دق دادي این انتقام بابات 
 مامانن افسردگی گرفته این انتقام مادرت 

 منن به زور با سامیار ازدواج کردم اینم انتقام خواهرت 
  دیگه چی از جونم میخواااي حاال

 چیییی
نشست رو زمین و بتادین ریخت رو پنبه دستشپ اورد نزدیک صورتم کع 

 صورتمو کشیدم 
 شروین : نفسسس ؟! بیا باهم خوب باشیم 

 حاال که انتقام همه چیزو گرفتم بیا خوب بااشیم 
 میخوام بشم اقاتون 

 نفس : تو روانی هستی ... تو مشکل روحی روانی داري دیوونه اي 
تشت اب و پرت کرد اون وز و داد زد : اره روانیم و تو هم منو دیوونه تر 

 میکینی

 نقاب عاشقی #اکیپمون#فصل پنجم#
#part_211 
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 سال ) 1( 
 تو بغل شقایق افتادمو هق هق زدن 

 نفس : ولش کرردم ... گذاشتمش و اومدم من اون بچه رو نمیخواااستم 
 شقایق من بچه شروین و نمیخواممم 

 گذاشتمش اصفهان ... ولش کردم 
 با ماهان و مهسا فرار کردم 

 روزمو از شروین ،گذاشتمو اومدم . 5بچه 
شقایق :که مات این قصه بود فقط ثابت نشسته بود و شده بود تکیه گاه من 
دستشو دور کمرم نگرفتع بود و بغلم نکرده بود یا تمام شک و بهتش لب باز 
کرد و بهم گفت : چیکار کردي نفس .... میدونی سامیار تو این یه سال چی 

کشید ... کجاها که دمبالت نگشت ... وقتی عکستو با شروین نشونم داد گفتم 
 امکان نداره

 نفس اگه همون نفس باشه دیگه خر نمیشه 
 ساله ولش کردي 20ون شده یه سال نیستی ولی انگار داغ

 تو از اون دوتا بچه داشتی 
 نفس : اگه ابن کارپ نمیکردم مهسا پیدا نمی شد ... مهسام و نمی دیدم

 شقایق : اصن باورم نمیشه همچین غلتی کردي 
 نفس : کمک کن شقایق کمکم کن 
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نده ه قسم خورد اگه ببینتت زشقایق : چیکار کنم ؟! سامیار سایه تو با تیر میزن
 زنده خاکت کنه چیکار کنم برات 

 نفس : یه خونه واسم جور کن تو یکی از اون حسابم باید پول باشه 
 شقایق : نفس ؟ مامانت ...

 نفس : راستی مامانم خالش خوبه ؟
 شقایق : رفت پیش بابات 

 نه باورم نمیشد 
 دروغ میگفت شقایق

 ببینمش ولی نمیدونم با چه رویی برم شقایق : چرت نگو دلم میخواد
 شقایق : چرت نمیگم مامانت فوت کرد 

 بدتر زدم زیر گریع و گفتم : کییی ؟!
شقایق : یک ماه پیش .... واسه تري از ابرو ریزي سامیار نیومد تو مراسم گفتیم 

 رفتن خارج از کشور 
 مامانت دق کرد نفس همه چی بدتر شده 

 ي همه چی خراب شده خراب کرد
 نفس : پس میرم خونه مامانم

 : نمیدونم چیکار باید کنیم نفس منم خسته شدم  شقایق
 نفس : ببخشید خواهري تو رو هم وارد مشکالتم میکنم

 شقایق : شاید اگه همون موقع با ما مشورت میکردي اینطوري نمیشد 
 شاید ..
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 نفس : جلو چشم سانی افتابی نشو دلش خیلی ازت پره 
 تم و برگشتم تو ماشین کیفمو برداش

 هردوتاشون خواب بودن 
 خدایا این نبچد حف اون دختر شیطون و 

 تخس 
 این نبود حق من 

 یه زندگی تلخ پر ماجرااااا 
 گیچ و گم توي بازي سرنوشت 

 زدم تو دنده و ماشین و روشن کردم 
رفتم سمت خونمون همون خونه اي که همیشه صداي خنده هام از در و 

 ند میشد دیواراش بل
 رفت اون دختري که نمیدونست غم چیه االن خنده یادش 

 این خونه منو یاد خیلی چیزاي قشنگی مینداخت که دیگه قشنگ نبود ...
 این خونه ...

 عطر مامان و بابا کل خونه رو پر کرده بود 
 باورم نمیشد مامانمم رفت 

 باورم نمیشد تنعا شدم تنها تر از قبل 
 اصن شاید من کل زندگیم تنها بودم و نمیدونستم 

 روي مبل تک نفره چرمی که بیشتر اوقات مامان می نشست روش 
 نشستم زدم زیر گریه 
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 نفس : مامان خسته شدم 
 مامان دیگه نمیکشم 

مامان حاال با این همه بدبختی این دوتا بچه رو چیکار کنم دست تنها چطور 
 بزرگشون کنم 
 اشتم که زبونم نمی چرخید بگم یه عالم حرف د

 ماهان خسته و کالفه رو به روم نشست 
 ماهان : این زندگیه خداوکیلی !!

 نفس : بیا بغلم 
ماهان و بغل کزدمو همون طور که اشک گونه هامو می بوسید با موهاش بازي 

 کردمی
 حاال باید چی میشد 

 حاال چیکار باید میکردیم ؟ 
 نها تنهایی میشد سر کرد ؟ دست ت

 با دوتا بچه ي قد و نیم قد 
 خدایا به خودت قسم خسته شدم 

چقدر دلم میخواست که یکی بود که تموم بدبختیامو مینداختم رو دوشش و 
از این حال فرار میکردم کاشکی زندگیم فقط و فقط یه کابوس بد بود که 

 وقتی از خواب بیدار میشدي 
 باید کار پیدا میکردم ؟ ولی مهسا پیش کی بمونه 

 سامیار پیدام کنه میکشتم ... شاید بچه هارو ازم بگیره 
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 خیلی سخته ندونی چی پیش میاد 
 و سخت تر اینه که نتونی حدس بزنی 

 ماهان : گشنمه 
 بلند شدم و رفتم سر یخچال 

 هیچی داخلش نبود 
 رن !نفس : االن زنگ میزنم از بیرون غذا بیا

 ماهان : خسته شدم همش پیتزا و ساندویچ همش غذاي ببرون 
 نخور مگه اون دفعه حالم بد نشد دکتر گفت دیگه از این چیزا 

 ساکت باش ببینم خیلی زبون دراز شدي سرش داد زدم و گفتم : 
 با دادي که زدم مهسا از خواب پرید 

 به طرفش رفتم و بغلش کردم 
ماهان روي پله هایی که من همیشه ازشون سر میخوردم و می اومدم پایین 

 نشسته بود و بهم چشم غره میرفت 
 مهسا رو زمین گذاشتم و به طرفش رفتم 

 روي یه پله پایین تر نشستمو گفتم : ماهان مامان ورا سگرمه هاش تو همه 
ام همش میگی ماهان : من باهات قهرم تو سرم داد زدي اصن من بابا رو میخو

 میریم پیشش میریم پیشش پس این بابا کو 
بغضم نذاشت حرفی بزنم یا حتی بخوام مثل همیشه سر این موضوع بازم داد 

 بزنم سرش 
 نفس : پاشو با مهسا بازي کن 
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 ماهان : حوصلشو ندارم 
 میرم کارتون ببینم 

 دستمو روي شقیشه هام گذاشتم 
 خیلی سخت بود 

 بود و نمیشد... راست میگه خوب باباشو میخوادماهان بچه باهوشی 
تلفن و برداشتم زنگ زدم رستوران نزدیک خونمون که همیشه هر وقت مامان 

 غذا درست نمیکرد یا کشی خونه نبود از اونجا غذا میگرفتیم 
 اخر شماره رو یادم نمی اومد براي همین دنبال دفترچه تلفن گشتم 

 کجا رفتن اون روزاي خوب مجردي 
 اون روزایی که نفس فقط خوش بود

ساعته با اکیپمون بیرون بودیم و  24اون روزایی که یه ماشین زیر پام بود و 
 خوش میگذروندیم 

 خدایا نمیشه زمان برگرده به اون زماان برگرده اون موقعی که بابا بود 
 مامان بود سامیار فقط پسر دایی بود 

 اکیپمون سرجاش بود 
 ارغوان می دید 

 یذ ایران بود پان
 و ... راستش خدایی به شقایق حسودیم میشه 

 کاشکی هیچ وقت پاي شروین به زندگیم باز نمیشد 
 اااي خداااا 
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 گوشی از دستم افتاد و خوردم زمین 
 داد زدم با تمام وجودم داد زدم : ااااي خدااااااااا بسته خسته شدم 

 خسته کم اوردم دیگه کمممم 
 ماهان سریع بع طرفم اومد 

 ماهان : مامان !؟ مامانی بلند شو 
 مامانی گریه نکن 

 بغلش کردم و دوباره گریه کردم 
 مهسا هم با دو خودشو انداخت تو بغلم و گفت : مامان حون دریه نتون

 مهسا رو هم بغل کردم 
 خدایا خودت مواظبشون بااش 

 من که خستم 
 اینارو خسته نکن 

ردم و گفتم : خب بسته دیگه مامان فقط یه کم احساساتی شده اشکامو پاك ک
 االن زنگ میزنیم غذا بیارن بخوریم که از گشنگی مردیم 

 یه لبخند تحویلشون دادم مهسا خندید ولی  ماهان بغض کرد

 از زبان ماهان \چندین سال بعد 
 

 ماهان : ارغوان وایسا دارم باهات حرف میزنم 
 ارغوان : وایییی ماهان چند بار بهت بگم من و تو به درد هم نمیخوریم 

 ماهان : هه به درد هم نمیخوریم ... تکراریه یه چیز جدید بگو
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 ارغوان : بس کن دیگه این بچه بازیارو 
ماهان : ارغوان چرا اینقدر توض شدي چرا ؟ همش تقصیر این دانشگاه لعنتیه 

نتی که تو رو گرفت ازمو اسم یکی دیگه رو آورد همش لعنت به این دانشگاه لع
 الي جزوه هات 

 ... تو وسایل منو میگردي ارغوان : وایسا ببینم 
ماهان : مجبورم کردي ... یعنی کارات منو مجبور میکنه ... ارغوان تو اینجوري 

نبودي بگو دایان کیه ؟! هم کالسیته نه ؟! ارغوان : تو ك اسمشو فهمیدي 
 شم در میاوردي میرفتی آمار

 ماهان : تا از زبون خودت نشنوم باورم نمیشه 
 ارغوان : باور کن چون این یه حقیقته ... منو دایان همدیگه رو دوست داریم 

سال با این زندگی نکبتی که به سختی میگذشت  23خشکم زده بود تو این 
یک بار به خودم اجازه ندادم گریه کنم من مردم پلی این بار عجیب بغضم 

 گرفته بود حتی فکر از دست دادن ارغوان منو به جنون میکشید 
ارغوان ارغوانی ك از بچکی هم بازیم بود و روز به روز بیشتر عاشق هم 

 یم .. ولی وي شد یهو میشد
 خدایا بس نیس ؟ 

 دستامو از حرص مشت کرده بودم نه این ارغوان من نبود 
 ارغوانی ك من میشناختم عاشق ماهان بود 

 داد زدمو گفتم : تو چشمام نگاه کن و بگو دوستم نداري ؟ 
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ارغوان خیلی ریلکس سرشو از تو موبایلش بیرون اورد و توي چشمام زل زد و 
 بهت عالقه اي ندارم  گفت : من

پسر شر و شیطون و  غرورمو خرد کرد .... اون چیزي ك بومو نابود کرد ..
سالگی به خودش اجازه نداد بزاره مادرش کار کنه و خودش  16مغرور و ك از 

 خرج خواهرو مادرشو میداد 
 لعنتی کشتی منو 

 باور نمیکردم از زبون خودش شنیدم ولی باور نکردم 
 بگم ك غرور شکسته شدم اجازه نداد ..اوندم چیزي 

 part_218#نبووراهمو گرفتمو از ارغوان فاصله گرفتم نه اون ارغوان 
کاله سویی شرت خاکستري رنگمو انداختم رو سرمو انداختم دستامو توي 

 جیب شلوار جینم کردم 
 روزگار بیرحمه باید گرگ باشی 

 دیگه حتی قدم زدن هم آرومم نمیکرد 
 بیارم .... سیگار ؟  به چی پناه

 نه ... بیخیال نفس بفهمه نابود میشه 
سالگی دیگه بهش نگفتم مامان چرا به اسم کوچیکش  15راستی چرا از 

 صداش میکنم چرا از وقتی فهمیدم چی شده ؟ کجاییم ؟ 
چطور داریم زندگی میکنیم ؟! دنیا خراب شد رو یرمو زندیگی واسم یه طور 

 دیگه شد 
 بی جوابن چرا هاي مغزم 
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 هی بابا 
شاید اگه بودي نیازي نبود من این همه بار مردونه رو رپی شونه هام تنهایی 

 میکشیدم 
 شاید اگه بودي یه مرد بود ك من باهاش درد دالي مردونه میکردم 

 ولی نفهمیدم کی رفتی 
 کی ار دستت دادم 

 ولی باالخره پیدات میکنم 
 هرجاي این تهران لعنتی  ك باشی

 هرجایی تو هر وضعیتی 
 شاید فقط براي داشتن یه تکیه گاه 

 همه ي اینا یه طرف 
 ارغوان ...

 ارغوان بی کسیمو هی به رخم میکشد
 ارغوان بدبختیامو بیشتر میکرد 

 ارغوان داغی بود رو دلم 
 ارغوان تیر خالصو زد بهم 

 کلید و انداختم رو در و رفتم تو 
 روي گاز وایساده بود و خبري از نفس نبود مهسا توي اشپزخونه سر قابلمهی 

 مهسا : سالم 
 با تکون دادن سرم جوابشو دادم ولی کاشکی خونه نیومده بودم 
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 مهسا : چته تو همی ؟ چیزي شده ؟ 
 ماهان : نفس کو ؟ 

 مهسا : چند بار بگم نفس نه و مامان .... وقتی اینطور میگی ناراحت میشه 
 و ندارم مهسا ماهان : حوصلته حرفاي تکراری

 مهسا : چیه بازم با ارغوان جونت دعوات شده ؟ 
 داد زدمو گفتم : دیگه نیمخوام حتی اسمشو بشنوم 

 در اتاقمو محکم کوبیدمو خودمو ذو تخت پرت کردم 
 لعنت به زندگی .... لعنت به همه

 چشمام له شدت میسوخت ولب من باید کوه غرور باشم 
 ه درد بودم همون طور ك تو این چند سال کو

 ارغوان از یه طرف زندگی نکبتی از این طرف 
 باید این پسره رو پیدا کنم باید بهش بفهمونم ارغوان سهم منه نه اون 

 ولی ارغوان ك گفت عالقه اي بهم نداره 
 سخته یکی رو بخواي که یکی رو بخوااد 

 اصال مگه میشه 
 خدایا بس کن دیگه خسته نشدي از بس هرچی گفتم گوش نکردي 

 به خدا خسته نمیشی اگه باهام راه بیاي 
 کالفه تر از کالفه بودم 

 دستی توي موهام کشیدمو 
 از روي تخت بلند شدم 
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 زندگی هه زندگی چیه ؟
 میخوام من از زندگی چی

 اروم با ارغوان ؟  یه زندگی
 ارغوانی ك منو نمیخواد ؟

 ارامش میخوام ؟
 ارامش ینی چی ؟؟

 اصن زندگی یعنی چی ؟
 ینی من تو اون شرکت صبح تا شب جون بکنم به عنوان مدیر مالی ؟!

سالم بود تا  7ینی نفس چشمامش روز به روز ضعیف تر بشه جون از وقتی 
 بوق سگ کار میکرد ك خرج مارو در بیاره ؟!

ا نداریم چی جواب بده ؟! و ینی مهسا ك نمیدونست تو مدرسه از اینکه باب
ساله ي االن ك من و نغس  18دوستاش مسخرش کنن ؟! ینی مهساي 

 نذاشتیم قند تو دلش اب شه ؟!
من چی از تون موقع تا حاال همش فکر نفس و مهسا بودم پس کی فکز منه ؟ 

 کی فکر من هست ؟!
 از اتاق بیرون اومدم مهسا داشت میزو میچید و نفس ...

 کجاست ؟ماهان : نفس 
 مهسا پوفی کرد و گفت : سر درد داشت خوابید 

 ماهان : تو دانشگان ثبت نام کردي ؟
 مهسا : اره بابت پول مرسی 
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 ماهان : خواهش ... قابل نداشت 
 مهسا : ماهان میشه حرف بزنیم؟

ماهان : اگه در مورد اینه ك میخواي بري سر کارو اینا نه .. چون حوصله 
 گفتم دوست ندارم کار کنی !!! حزفتی تکراریو ندارو

 مهسا : خیلی خب حاال چرا عصبانی میشی ... بشین ناهار اماده اس 
 داد زدمو گفتم : کوفت بخورم بهتر از اینه 

از خونه زدم بیرونو نمیدونستم کجا میخوام برم قدماي بی هدف برمیداشتم ... 
 ك دیدم به خیابون اردالن اینا رسیدم 

 اره شاید بودن کنار اردالن حالمو 
 کمی بهتر میکرد 

 زنگ اپارتمان جمع و جور اما شیک و باکالس اردالن و فشار دادم 
 صداي پر شور و شوقش توش گوشم پیچید .

 اردالن : کیه ؟
 ماهان : دوست دختر جدیدت 

اردالن در و باز کرد و همون طور ك لبخند ژگوندي تحویلم میداد گفت : دیر 
 دي عشقم کر

 ماهان : نمک نریز نمکدون 
 اردالن : بازم ك تو فاز دعوایی 

 ماهان : فاز دیگه اي سراغ داري ؟
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 اردالن : اره مثال فاز متر 
 ماهان : گمشو 

روي کاناپه لم دادمو پاهامو روي میز گذاشتم اردالن همون طور ك به طرف 
 اشپزخونه میرفت گفت : قهوه میخوري یا قهوه ؟

 االن این دوتا چه فرقی داشت ؟ماهان : 
 اردالن : نمیدونم گفتم یه کم کالس بزارم چون جز قهوه چیزي نداریم 

 
 ماهان : بیا گمشو بشین هیچی نمیخوام 

 اردالن : ناهار کوفتینگ کردي ؟
 ماهان : نمیخوام 

 اردالن : چی میخوري ؟
 ماهان : زهر مار 

 اردالن : آفرین خیلی خاصست داره 
 حالت نگاش کردم : به این 

 اردالن : چشاتو درویش کن مگه خودت ناموس نداري ؟ 
 ماهان : میفهمی حوصله ندارم ینی چه ؟

اردالن : تو هم ك هیچ وقت حوصله نداري .... حاال بنال ببسنم این دفعه چی 
 شده ؟

 رفتدستی به صورتم کشیدم و گفتم : کل زندگیم 
 سرم .... شرکت  ورشکست شد ؟اردالن زد تو صورتشو گفت : خاك به 
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 ماهان : نه خره ارغوان ؟
 یکی دیگه زد تو صورتشو گفت : خاك به سرت ارغوان مرد ؟!

 ماهان : اره مرد ولی واسه من ....
 مثل اینکه گلو ارغوانم پیش پسره چلغوز گیره !!

 اردالن : همون هم دانشگاهیش دایان ك اون دفعه باهم دیدیمشون ؟!
 النو تایید کردم با سر حرف ارد

 اردالن : مگه نامزد نیستین ؟!
 ماهان : یک ماه دیگه خطبه باطله !

 و با خانوادش صحبت کن براردالن : 
 ماهان : امشب میرم ... اون یا مال منه یا هیچکس دیگه 

اردالن پیتزایی ك از قبل از اومدن من سفارش دادن بودو روي پاهاش گذاشتو 
 مشغول خوردن شد 

 : میخوري ؟اردالن 
 ماهان : نه میل ندارم ..... ننه بابات کی میان ؟

 اردالن : خداروشکر فعال قصد اومدن ندارن ... اگه بدونس چقدر خوشه 
 ماهان : درد 

 اردالن : به جون تو 
 حدودا آروم شده بودم این پسر رفیق روزاي خوب بد من بود 

 سالی میشه ك با اردالن رفیقم  4حدودا 
 ع و خوش اخالقیه البته خیلی بیخیاله ...پسر شوخ طب
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تک فرزند ینی یه خواهر داره که ازدواج کرده و االن تک خونه اس  توي یه 
خانواده اي با وضع مالی باال رو به متوسط زندگی میکنه و پدر و مادرش االن 

 شمال هستن 
ي ااردالن جعبه ي پیتزا رو گذاشت رو میزو گفت : امروز جاللی گفت پرونده ه

 مربوط به زمین ها و ساختموناي طرف ونک گم شده 
 مگه اینطور سر صادقی داد میزد .

 ماهان :  اوال به من چه من مسول مالی ام نه گم شدن پرونده ها 
 دوما به تو چه تو معمار نقشه کشی نه مسول گم شدپ پرونده ها

 خب حاال چرا میزنی گفتم بحثو عوض کنم حالت عوض شه  لیاردالن : خی
 ماهان : زحمت زیادي نکش

 عصر کنار اردالن بودمو با چرت و پرتاش سرمو گرم کردم  6تا ساعت 
 یهو از شر جام بلند شدم

 اردالن : کجا ؟
 ماهان : قبرستان 

 اردالن : سالم مامان بزرگ منم برسونیاااا 
 ا شب نمیخواي ؟!ماهان : خفه ... ماشینتو ت

 اردالن : نه سوییچ اونجاست ... میخوام فیلم بببنم 
 سفید رنگشو از پارکینگ بیرون آوردم . 206از خونه اردالن اینا بیرون اومدم و 

 به طرف گل فروشی رفتمو یه دست گل رز قرمز خیلی بزرگ خریدم
 از همونایی ك ارغوان خیلی دوست داره 
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دست گلو  روي صندلی عقب گذاشتمو پشت فرمون جا خوش کردم . به طرف 
 خونه ارغوان اینا رفتم . 

 گوشیمو برداشتمو بهش زنگ زدم 
 رد تماس داد 

 دوباره زنگ زدم 
 دستگاه مشترك مورد نظر خاموش میباشد 

 گوشیو پرت کردم رو صندلی و عصبانی تر از قبل رانندگی کردم 
به روي خونه ي ارغوان اینا پارك کردمو با برداشتن ماشینو زیر درخت رو

 دست گل ماشین و قفل کردم 
 زنگ آیفون و ردم 

 شقایق : بله ؟
 ماهان : منم خاله 

 شقایق : بیا باال پسرم 
 در  باز شد و رفتم باال 

 مهرداد : به به ماهان خان ... از این ورا ؟! چطوري تو ؟
 کاراي شرکت خیلی زیادن ماهان : سالم ... شرمنده این روزا 

 شقایق : مگه وایه دیدن ارغوان یه سر بیاي اینجا 
 و بعد به دسته گل اشاره کرد 

 لبخندي زدمو گفتم خونه است 
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شقایق اومد بگه اره ك ارغوان از تو اتاقش بیرون اومد و گفت : نه داره میره 
 بیرون 

 هیچ وقت ندیده بودم ارغوان واسه بیرون رفتن همچین تیپی بزنه 
 دهنم باز مونده بود و ابروهام توي هم گره خورده بود 

کیفشو از کنار گلدون کریستال روي میز برداشتو گفت : گفته بودم دیگه 
 دوست ندارم ببینمت ؟!!!

 شقایق و مهرداد خشکشون زده بود 
میفرستم واست ... فک نکنم دیگه بهش نیازي  ارغوان : انگشتر نشونت هم پس

 باشه !!!
 ماهان : ارغوان باید باهات حرف بزنم 

 و بعد دست گلو به طرفش گرفتم
خنده ي بلندي کرد و گفت : شوخی خیلی قشنگی بود ماهان ولی من دیگه از 

 این گال دوست ندارم 
 ماهان : گل رز دوست نداري ؟!
ارم ....باي مامی و ددي من شب دیر میام خونه ارغوان : جدیدا لیلیوم دوست د

. 
 اینو گفت و از خونه زد بیرون 

بی توجه به حرفاي شقایق و مهرداد منم از خونه زدم بیرون پشت ماشین 
 نشستمو سرمو روي فرمون گذاشتم 

 خیلی عوض شده ... اصن یکی دیگه شده 
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د و اونم با خنده یوار سرمو باال اوردمو دیدم یه ماشین مدل باال جلو پاش وایسا
 شد 

 ماشین و روشن کردمو دنبالش راه افتادم .
 یه یک ساعتیو توي راه بودیم ك رسیدیم به یه خونه ي ویالیی بزرگ 

 یادمه ارغوان همیشه عاشق اینطور خونه ها بود .
صداي اهنگ کر کننده بود مثل اینکه مهمونی بود ماشیناي زیادي دم در 

 بودن .
 بود که میریخت تو خونهدختر و پسر 

 ارغوان و اینطور مهمونیا ؟ 
 ارغوانی ك نماز میخوند ؟! به رفتاراي اخیر یک ماه ارغوان فکر کردم 

 محل نمیداد 
کمتر همدیگرو میدیدم تا میگفتم بیا بریم بیرون میگفت درس دارم انالین 

 زیادمیشد ولی بهم پی ام نمیداد . نمازاشو نمیخوند تیپ جلف میزد ارایش 
 میکرد ....

 همزمان با پیاده شدن اونا از ماشین
 منم پیاده شدم و جلو رفتم 

رو ارغوان ك دهنش از تعجب وا مونده بود کردمو گفتم : امشب مهمونی داره 
 ك تو هم دعوتی هان ؟

 یقه ي پیرهن پسري ك باهاش بود و احتمال میدادم همون  دایان باشه 
 گرفتمو گفتم : د نبرش لعنتی اینطور جاها 
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 ارغوان جیغ زد و سعی میکرد منو از دایان جدا کنه 
 

 ارغوان : ماهان تو رو خدا ولش کن ... ماهان مرگ ارغوان 
 حتی طاقت قسم جونشو هم نداشتم

 یقه ي اون پسره ي عوضی و ول کردمو 
بودي ... نگاه کن شدم رو به ارغوان گفتم :  تو عشق من بودي ... خودت گفته 

جز اون دسته آدم عصبیااا ... یه روز میبنی گه دیگه نی ازم اثریاااا ..... ابن نبود 
رسمش ارغوان این نبود .... رو به پسره گفتم : پول پول پول .... منو به این 

 فروخت .
 ارغوان : ماهان وایسا برات  توضیح بدم 

ونت ... برو با عشق جدیدت خوش باش... ماهان : خفه شو ... اسم منو نیار به زب
 مگه همینو نمیخواستی ... ولی بدون جاي تو اینطور جا ها نیست ارغوان 

داد زدم رگ گردنم متورم شده بود و حدس میزدم سفیدي چشمام قرمز شده 
 باشه 

 داد زدمو گفتم : نیست لعنتی نیست 
خرتون و اون رفیقاي اینو بدون دیگه بدم میاد از اون چشاي زاغت از اکیپ مس

فابت ... از دور همیاتون از دربند و دریاچه ... پشیمونم ك هرچی گفتی گفتم 
 باشه

 اومدم برم ك برگشتمو گفتم : سیندرال 
 با این ك خیلی من میخوامت ولی دیگه کفشاتو پات نمیکنم 
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میدونی چرا تو این یک ماه ك ازم دور شده بودي جاي تو با عکسات حرف 
 ..هه.میزدم 

 اونا حرفامو اسکرین شات نمیکنن  
 ماهان فداي قلب سنگیت 

 ماهان فداي اون چال روي گونه ات 
 به پسراي فامیل حتی سالم نمیکردي

 حاال ما شاهللا یه پا ...
 بقیه حرفمو خوردمو ازش فاصله گرفتم

 ارغوان دهنش باز مونده اومد چیزي بگه ك من از اونجا دور شدم 
 پشت فرمون نشستمو پامو تا اخر روي گاز گذاشتم دستام میلرزید من 

کوه درد ماهان .... کوه غرور ماهان دستام میلرزید اشک توي چشام جمع شده 
 بود 

 کی گفته مرد نباید گریه کنه ؟!
 گوشیم زنگ خورد مهسا بود و من اصال حوصله

 هیچی کسی رو نداشتم . 
 باورم نمیشد ارغوان و اون پسره 

 ارغوان و اینطور مهمونیا 
 ارغوان و ...

اوووووي مگه  -اینقدر توي فکر بودم ك میخواستم بزنم به ماشین جلویی 
 کوري 
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 ماشینو زدم بغل و پیاده شدم 
 کالفه تر ... عصبانی تر 

 گوشی لعنتیم دوباره زنگ خورد و اردالن بود 
 وبیدي به جایی ك ج نمیدي ؟!اردالن : نکنه ماشینو ک

 فقط نفساي عصبانیم بود ك توي گوشی میپیچید 
 اردالن : ادم کشتی ؟!

 ماهان : خفه شو اردالن .... خفه 
 اردالن : اوه اوه ... پسر بگو من طاقتشو دارم 

داد زدمو گفتم : طاقت داري عشقتو با یکی دیگه ببینی ؟! طاقت داري صدا 
 !خندشون تو گوشت بپیچه ؟

طاقت داري به خاطر اون ... بیخیال اردالن تو ك مثل من یتیم بزرگ نشدي 
 سالگیت مثل سگ جون نکندي ك  16.. 15تو ك مثل من از 

 تو ك مثل من عشقت بهت خیانت نکرده ك....
 اردالن : پاتمرگ بیا خونه درست ور بزن ببینم چه مرگته 

 ماهان : حالم خوب نی نمیتونم رانندگی کنم 
 الن : بنال کدوم گوري ؟!ارد

آدرسو دادم به اردالن و گوشی و انداختم تو جیبم داد زدمو گفتم : د آخه 
 نوکرتم اگه من نبودم دنیا دق دلیاشو سر کی خالی میکرد 

 شب بود  1چشمم به ساعت مچی روي دستم افتاد ساعت 
 ارغوان تا یک باید بیرون باشه ؟!
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 ترم میکرد  فکر کردن به ارغوان هر لحظه داغون
 گوشی لعنتیم دوباره زنگ خورد و بازم مهسا بود 

 گوشیو خاموش کردمو توي جیبم انداختم 
یه نیم ساعتی طول کشید ك یه تاکسی زرد رنگ جلو پام ترمز زد و اردالن 

 ازش پیاده شد 
 کرایه رو حساب کرد و به طرفم برگشت .

 اردالن : چیکار کردي پسرررر 
 چشات بارون خونه.... از کلتم دود در میاد 

 
 اردالن : اوکی خفه ... بشین بریم 

 روي صندلی جلو خودمو پرت کزدمو اردالن هم پشت فرمون جا خوش کرد .
  سکوت فضاي ماشینو پر کرده بود و من همینو میخواستم

روي کاناپه ي کرم رنگ خونه اردالن نشسته بودمو پاهامو به شدت تکون 
 دم میدا

اردالن همون طور ك لیوان اب یخ توي دستش بود و به طرفم می اومد گفت : 
 چند وقته ؟!

 ماهان : یکی دو ماهه 
اولین باري  که این پسره رو دیدم دم در دانشگاهش بود رفته بودم دنبالش 

 داشتن باهم حرف میزدن و میخندیدن 
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پروژه داشتیم حرف وقنی ازش پرسیدم گفت الزم نکرده غیرتی بشی درباره 
 میزدیم .

 لیوان ابو از اردالن گرفتمو یه نفس سر کشیدم 
 اردالن : چی بگم داداش 

 ماهان : هیچ وقت فکرش نمیکردم اینطوري بشه 
 اردالن : حاال میخواي چیکار کنی ؟

 ماهان : چیکار میتونم بکنم ... انگشتر نامزدي و پس داد 
 اردالن : ینی اینقدر میخوادش ؟

 ن : میخوادش ولی مطمعنم پسره نمیخوادش ماها
 اردالن : برگزده بازم قبولش میکنی ؟

 ماهان : هه بزار برگرده ... اردالن همه دلخوشی من بعد از مهسا ارغوانه 
تازه  اون از نفس .. اون از بابام ك نمیدونم کجاست .. اون از زندگی نکبتم ..

دلم میخواست یه مراسم  داشتم پول جمع میکردم واسه مراسم عروسی ..
ابرومند بگیرم ك ارغوان جلو دوستاش و فک و فامیل کم نیاره ... ك نگن 

 پسره یتیم بود دیدي پول پله  اي هم نداشت 
شاید صالح  اردالن : بس کن ماهان اینطوري فقط خودت داغون میشی ..

 نیست 
 ماهان : پس صالح من چیه ؟! این زندگی لعنتی ؟!

 فتم دانشگاه به یه دختر نگاه نکردم این همه سال ر
 اون موقع اینم رفت و از این رو به اون رو شد 
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 خیلی خونتون گرمه ...
 بافتمو بیرون آوردم 

 یه تیشترت استین کوتاه سورمه اي تنم بود 
داشتم با مجله ي روي میز خودمو باد میزدم ك اردالن با ابرو هاي گره خورده 

 گفت : تو خجالت نمیکشی 
 ماهان : چرا ؟!

اردالن : دستتو چرا اینطوري کردي ؟! ماهان : کدومشو میگی این خال روي 
 دستم یا این خطاا 

 اسم ارغوان و روي دستم تتو کرده بودم 
 اردالن : واسه چی خط انداختی رو دستت 

 ماهان : مال خیلی وقت پیشه هنوز جاش مونده 
بدي میخواي بگی ارغوان کیه اردالن : حاال فردا جواب زنت و چی میخواي 

 اسمش رو دست منه !! ماهان : هه
ماهان : اسمشو میزارم روي دخترم رسما اخه جوابی ندارم واسه خال روي 

البته اگه یکی  دستم ..... البته اگه هوس زن گرفتن یه روزي بخور به سرم ...
 پیدا بشه که قدر ارغوان بخوامش

 از زبان مهسا : 
 نماز نشسته بود و من سرمو روي پاهاش گذاشته بود مامان سر سجاده ي

 موهامو نوازش میکرد و این احساس خوبی رو به من میداد .
 مهسا : مامان ؟
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 نفس : جونم دختر گلم 
 مهسا : هیچی بیخیال 

 نفس : خب بگو ؟!
 مهسا : هیچی میخواستم بگم دانشگاه ثبت نام کردم 

 نفس : خداروشکر 
حرف اصلیمو خوردم تا حاال به خودم جراعت نداده بودم بپرسم پس بابا 

کجاست نا مسخواستم بپرسم ماهان بحثو عوض میکرد یا مامان جوابمو نمیداد 
 و میپیچوند خب 

 یعنی چی اگه چیزس شده باشه خب منم باید بدونم 
 بلد شدمو به طرف اتاقم رفتم گوشیمو از روي تخت برداشتم

 یس زده بود و یه پیام داده بود تا م 3ثمین 
 ثمین : مهساا ؟!

نت گوشیمو روشن کردمو دیدم هووو همون طور ك حدس زدم این جا رو 
 ترکونده 

 ثمین : مهسااا ؟!
 مهسا کجاییی ؟!

 مهساا بدو بیا کارت دارم 
 مهسا مهمه درباره رادوین هستااا

 مهساااا
 مهسا : بله 
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 چیه ؟! 
 ثمین : چه عجب ج دادي ؟

 مهسا : کار داشتم 
 ثمین : جواب رادوین و چی بدم ؟

 مهسا : وي میگه این دیگه ؟!
 ثمین : میخوادت 
 مهسا : غلت کرده 

 ثمین : شکر اضافی نخور ... مردم از خداشونه دختر شوهر کمه هاااا 
 مهسا : من نه قصد ازدواج ندارم نه قصد چیز دیگه اي 

... مطمعنم ازش خوشت میاد پسر ثمین : تو اول باهاش دوست شو تا بعد 
 خوبیه سهیل هم ازش یه عالم تعریف کرد 

 مهسا : میترسم 
 ثمین : از چی ؟! من االن دو ساله با سهیلم چی شده مثال ؟

 مهسا : اگه ماهان و مامان فهمیدن چی ؟!
 ثمین : ماهان ك خودش با ارغوانه کاري ب تو نداره 

و کتابام باشه ... دانشگاه ثبت نام کردي مهسا : بیخیال ثمی بزار سرم تو درس 
 ؟!

 ثمین : اره ... گور باباس درس و دانشگاه ... به رادوین چی بگمم حاال 
 مهسا : نمیدونم نمیدونم 

 ثمین : خودم اوکی میکنم واسه فردا قرار میزارم همدیگه رو ببینید 
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 گم فردا ك خیلی زوده ..من اصن نمیدونم چی باید ب مهسا : فردا ..
 چی کار کنم 
 چی بپوشم 

 ثمین : خودم میام خونتون باهم میریم 
 مهسا : گفتی چند سالشه ؟

  24یا  23ثمین : 
 مهسااا : هو این ك همسن بابا بزرگ منه !!!

 سالته هاااا  18ثمین : چی مگی مهسا ؟ تو 
 مهسا : چه میدونم ولی من دلم شور میزنه 

 ثمین : بیخیال برو عشث حال کن خودم همه چیز و ردیف میکنم 
 دلم حسابی شور میزد 

این پسره بدجوري فکرمو مشغول کرده بود از نزدیک ندیده بودمش فقط یه 
بار عکسشو از توي گوشی ثمین دیدم یه یک ماهی بود دنبال اینه ك با من 

 دوست بشه
یترسیدم ماهان بفهمه و کلمو از یه طرف ازش خوشم اومده بود از یه طرف م

 بکنه 
 موقعی ك میرفتسم مدرسه با سهیل هر روز دم در مدرسه بودن 

دراز کشیدمو سرمو روي بالش گذاشتم ماهان هنوز خونه نیومده بود طبق 
 معمول حتما خونه ي اردالنه 

 از اردالن خوشم میومد ولی فک نکنم تون از من خوشش اومده باشه 
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 ن زیاد محل نمیده شاید به خاطر ماها
 چه میدونم ... غلت زدمو دستامو زیر سرم گذاشتم 

 امروز رفتار ماهان خیلی عجیب بوداا 
 چه میدونم حتما با ارغوان بحثش شده 

 خوابم میومد ولی از فکر و خیال خوابم نمیبرد 
 دوباره غلت زدم 

 چیکار کنم تا بتونم کپه ي مرگمو بزارممم 
 سر رفتم توي وات  گوشیمو برداشتمو یه

 پشه پر نمیزد 
 مهسا : ثمین بیداري ؟

 ثمین : اره دارم با سهیل میچتم
 مهسا : خوتبم نمیبره 

 ثمین : یه امشبو تحمل کن از شباي بعد حتی وقت نمیکنی پی ام منو ج بدي 
 مهسا : برو بابا 

 گوشیمو گذاشتم کنارمو به دانشگاه فک کردم 
کالسمون نباشه کال از پسر جماعت خوشم نمیاد خدا کنه پسر زیاد تو 

 ویششش
 خداکنه سخت نباشه 

 امیدوارم هیچ درسی رو مشروط نشم 
 وایی اصن بیخیال اینا 
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 گوشی و برداشتمو زنگ زدم ماهان
 دستگاه مشترك مورد نظر خاموش میباشد 

 چباید یه تشکر ویژه کنم  از  این خانومه ك با حوصله جواب منو میده واال هی
 ك به ما محل نمیده 

 هی خان داداش 
 خدایی باباي من کجاست ؟! زنده است ؟ مرده ؟! چه شکلیه ؟

 خیلی سخته خب 
 من چه میدونم بچه بودم اصن یادم نمیاد 

اینقدر به گذشته و آینده فکر کردم ك چشمام سنگین شد و خواب هفت 
 پادشاه و دیدم

 
 زبان ماهان : 

 چشمامو باز کردمو دیدم پاي اردالن روي شکمم 
 ماهان : هووووي 

 اردالن : چه مرگته 
 ماهان : پاتو بردار 

 اردالن : جاش خوبه 
 پاشو انداختم اون ور و گفتم : تو ادم نمیشی 

 اردالن : آخ نکبت پاااام 
 ماهان : پاشو باید بریم سراغ این پسره 
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 اردالن : ساعت چنده مگه ؟
  9ماهان : 

 اردالن : هوووو مگه عروس میخواي ببري به این زودي ؟!
 ماهان : عروس نمیبریم میخواي بریم داماد و بکشیم 

 اردالن : خاال میخواي بریم مشت و مالش بدیم ؟!
 ماهان : یه کم بزنمش حداقل دلم خنک شه 

 اردالن : بنظر من هنو دیر نشده بگیر بخواب شر درست نکنه .... شر میشه هاااا 
 ماهان : شر خود منم ... پاشو 

 اردالن : باشه ... برو صبخونه درست کن 
 ماهان : خونه توعه من درست کنم 

 اردالن : وااا من و نو نداریم دیگه 
و این خونه هر چیزس ماهان : مگه به جز قهوه چیز دسگه اي هم پیدا میشه ت

هم باشه باز یه ربطی به قهوه داره شکالت با طعم قهوه شیرو قهوه .. قهوه 
 ...واال 

 اردالن : پاشو همونو درست کن 
 ماهان : هووووف 

 پتو رو کنار زدمو توي اشپزخونه رفتم 
 قهوه رو درست کردمو بیرون اومدم 

 دیدم اردالن هنوز خوابه 
 ماهان : اردالن ؟



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 322  

 

 پرید و گفت : چه مرگته  از جا
 ماهان : پاشو کوفت کن بریم 

 اردالن : واااي 
 قهوه رو خوزد و ییاهم از خونه بیرون زدیم 

ازدالن همون طور ك پشت فرمون جا خوش کرده بود گفت : تو دیروز تل 
 حاال چطور زنده اي ؟!

 ماهان : چطور ؟
 اردالن : هیچی نخوردي !!

 ماهان : حرص خوردم حرص 
 اردالن : فوق العاده عالیه ولی یا معده ي من سازگار نیست 

. بوتیکش اونجاست ... کارت بوتیکشو از تو ماهان : دو تا خیابون پایین تر ..
 کیف ارغوان برداشتم

 ماشین و پارك کرد و باهم پیاده شدیم
 

 از زبان مهسا : 
 مهسا : ثمین این خیلی جلفه مامانم ببینه چی بهم میگه !!!

 ثمین : همین خوبه چیزي نمیشه
 مهسا : حاال حتما باید ایمقدر کوتاه باشه مانتو بلند ترم دارمااااا !!!

 ثمین : هوووف چقدر حرف میزنی همین خوبه 
 مهسا : الزمه حتما اینقدر این المصب جیغ باشه 
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 و بعد به لبم اشاره کردم ك ثمین یه رژلب قرمز جیغ مالیده بود روش 
 و وضعیتم راضی نبودم  اصال از تیپ

 مهسا : ثمین اگه ماهان منو اینطور ببینه باید فاتحمو بخونم 
 ثمین : نمیبینه بابا چقدر تو ترسویی 

 مهسا : هووووف 
 ثمین : اوووف چه جیگري شدي ... رادوین قورتت میده 

 مهسا : چه غلتاااا ... هنوزم دیر نشده هااا خیلی جلفه 
 ثمین : خفه باوا ببینم 

 ثمین یه یرك بیرون کشیدو گفت بدو برو مامانت حواسش نیست 
سریع از اتاق بیرون رفتمو پریدم تو حیاط از همون جا داد زدم : مامان ما 

 رفتیم خدافظ 
 نفس : خدافظ ... زود برگرد 

 ثمین : خدافظ خاله جون 
 نفس : خدافظ عزیزم مواظب خودتون باشین 

 ه ماشین ترمز زد جلوموناز خونه زدیم بیرونو سر خیابون ی
 مهسا : ثمین من میترسم بیا برگردیم هنوز دیر نشده 

 ثمین : واااي چقدر تو ترسو شدي مهسا ... لولو خور خوره ك نیستن !! 
 سوار شد و منم پشت بندش سوار شدم . سهیل و رادوین یه سالم بلند کردن 

 ثمین بلند سالم کرد و منم خیلی اروم سالم کردم 
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رادوین با لبخند و ذوق خاصی زل زدع بود بهم و من از خجالت داشتم اب 
 میشدم 

 سهیل : عقش من چطور مطوره ؟؟
 ثمین : تو خوف باشی عقشتم خوفه

 سهیل : حاال کجا بریم ؟!
 ثمین : همون کافه همیشگی

سرم پایین بود و با ناخوناي دستم بازي میکردم هر از گاهی سنگینی نگاه 
 رادوین رو روي خوذم حس میکردم . هنوزم دلم شور میزد 

 نمیدونم شاید چون بار اول بود 
تا رسیدن به اون کافه همیشگی ك نمیدونستم کجاست سکوت فضاي ماشین 

 دقه ي هم می رفتن و پر کرده بود فقط هرازگاهی سهیل و ثمین قربون ص
 از ماشین پیاده شدیم 

 ثمین : من و سهیل میریم سر یه میز 
 تو و رادوین هم برید سر یه میز دیگه بشینید

 بازوشو نشیگون گرفتمو گفتم : 
 ثمین : اخ چته وحشی ؟!

 مهسا : گفتم بهت نمیدونم چی بگم گغتی کمکت میکنم 
 زن ثمین : نمیخواد ك بخورتت بشین مثل ادم حرف ب

 و بعد به طر رادوین هولم داد و با سهیل به طرف یه میز دیگه رفت
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با کلی  استرس یه صندلی بیرون کشیدمو نشستم اولین باري بود ك می 
اومدم اینجا زیاد شلوغ نبود فضاي کافی شاپ خیلی تاریک و رمانتیک بود 

 موسیقی بی کالم ارومی گوشاي ادمو نوازش میکرد 
 نشستو مشغول تماشاي من شد رادوین خیلی ریلکس 

 رادوین : همیشه اینقدر ساکتی ؟!
 مهسا : اره 

 رادوین : هم سن ثمینی دیگه ؟!
 مهسا : اره 

 رادوین : چی قبول شدي ؟!
 مهسا : پزشکی 

 رادوین : بابا بوه درسخون 
 یه لبخند کمرنگ تحویلش دادم 

 رادوین : یه داداش داري نه ؟!
 مهسا : اره 

 یخوري ؟!رادوین : چی م
 مهسا : به لیوان اب

 مهمون من  : نترس بابا نمیخواد پول خرج کنی ... رادوین
 مهسا : نمیدونم 

 منو رو دستن داد و گفت : خب انتخاب کن 
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روي اولین چیزي که چشمم خورد دست گذاشتم اصن نخوندمش ك چی 
 هست اصن این استرس لعنتی 

 حالمو بد کرده بود .
 رادوین منو رو ازم گرفت و گفت : اوهوم خوبه پس  دوتا بستنی شکالتی 

 سفارش دادو دوباره مشغول تماشاي من شد . 
 خودش خیلی جذاب تر از عکسش بود 

 لبخند زد و گفت : چون اولین قراره اینطوریه .... کم کم یخت اب میشه
 مهسا : شما واقعا به من عالقه دارین ؟!

 رادوین : نه 
 : پس چرا به ثمین اینطوري  گفتین مهسا

 رادوین : چون من بهت عالقه ندارم بلکه عاشق و دیونتم 
 با شنیدن این حرف ضربان قلبم رفت روي دو هزاار 

 چقدر دل من بی جنبه بود 
 خب حق داشت 

 کدوم یکی از اونا یه بار به من گفته بودن دوستت دارم 
 نه ماهان نه مامان 
 ون گفتن خب اونا با رفتاراش

 نه چطور ماهان صد بار از پشت تلفن به ارغوان میگفت دوستت دارم 
 مهسا : نمیدونم چی بگم 

 رادوین : نظر اصلیتو درباره من 
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از نظر من رادوین یه پسر خوشتیپ و جذاب بود ولی من هنوز هیچی ازش 
 نمیدونستم 

 مهسا : من هنوز هیچی ازت نمیدونم
 !رادوین : چی میخواي بدونی ؟

 مهسا : همه چی !!
ابان تولدمه .... بابام فوت کرده و یه  6سالمه   24رادوین : رادوین مرتضوي 

 مادر شوهر  مهربون داري ك همن دنیامه مامان شراره 
 یه خواهر کوچک تر دارم ك همسن خودته 

مهسا : اگه خواهرتم ك همسن من بود دوست پسر داشت و با یه پسر بود 
 چی نمیگفتی ؟!ساکت میموندي و هی

 رادوین : خب دوست داشتن حق هر آدمه ولی ...
 حرفشو خورد و با اومدن گارسون با گالسه هاي بستنی گفت : بستنیتو بخور

 
 از زبان ماهان : 

 ماهان : شمارشو گرفتی !؟
 اردالن : اره چرا اینجا نشستی ؟!

 ماهان : بده به من 
 اردالن : صبر کن خب 
 ؟! ماهان : نگفت کی میاد

 اردالن : نه  ولی حاال حاال ها نمیاد پاشو بریم 
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 کالفه و عصبانی از نبود این پسره دایان توي بوتیک ...
 ماهان : تا حساب این پسره رو نزارم کف دستش هیچ جا نمیام 

 گوشی اردالن زنگ خورد 
 ماهان : کیه ؟!!

ر ببین چی اردالن : ارغوانه  ماهان : گوشی خودم خاموشه تو رو گرفته بردا
 میگه ... اگه از من پرسید بگو خبر ندارم نمیدونم 

 اردالن : الو سالم ارغوان خانوم 
 ارغوان : سالم اردالن خوبی ؟
 اردالن : ممنون شما خوبین ؟

 ارغوان : مرسی ... میگم اردالن از ماهان خبر نداري ؟!
ز اصن اردالن : نه چیزي شده ؟! ارغوان : گوشیش خاموشه ... یعنی امرو

 شرکت نیومده ؟!
 اردالن : نمیدونم من اصن امروز شرکت نرفتم 

ارغوان : نچ ..... مامانشم گفت دیروز تا حاال خونه نیومده مهسا هم ازش خبري 
 نداري 

 اردالن : یعنی نگرانشی !!؟
 ارغوان : خدانگهدار

 با سر به اردالن فهموندم چی میگفت اردالن : سراغتو میگرفت !
 گفت ك گفتی یعنی نگرانشی ؟! ماهان : چی

 اردالن : همین دیگه سراغتو گرفت 
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ان ... به درصد فکر کن نگران من باشه ... میترسه گند کاریاشو نگرماهان : هه 
 به شقایق بگم 

 گوشیمو از تو جیبم بیرون آوردمو روشنش کردم 
 تماس ناموفق از مهسا  10
 تا از نفس  11
 تا از ارغوان  2
 تا یه شماره ناشناس  3
 از جاللی  1

 خواستم گوشی رو توي جیب بافتم بندازم ك دوباره زنگ خورد 
 شماره همون شماره ناشناسه بود 

 پیکان سبز رنگو کشیدم 
 ماهان : الو ؟

 سالم من ستاره دوست ارغوان هستم شما باید اقا ماهان باشید نه ؟ -
 ماهان : بله خودم هستم امرتون ؟!

 ستاره : من باید با شما صحبت کنم درباره ي ارغوان کجا میتونم ببینمتون 
 اردالن یه دونه زد تو بازومو گفت : کیه چی میگه سگرمه هات رفت تو هم 

ستاره : خب شما االن بگین کجایین تا من بیام به خدا خیلی مهمه من نگران 
 ارغوانم

 ماهان : پارك ....
 نید من سریع خودمو میرسونم ستاره : همون جا منتظر بمو
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 ماهان : منتظرتونم 
 گوشی و قطع کردومو توي جیبم گذاشتم

 اردالن : کی بود ؟ چی میگفت ؟!
 ماهان : دوست ارغوان گفت باید یه موضوع مهم و بهت بگه 

 اردالن : میخواد بیا اینجا ؟
 ماهان : اره

ش برداشتو اردالن کنارم روي نیمکت نشستو عینک افتابیشو از رو چشما
 گذلشت رو سرش 

 اردالن : هیییی
 ماهان : تو چته من باید اه بکشم نه تو 

 اردالن : خب به جاي تو من اه میکشم من و تو ك نداریم
حدودا یه نیم ساعتی رو همین طور بدون هیچ حرفی روي همون نیمکت 

 نشسته بودیم 
 اردالن : نمیاد ؟!!

 موبایلم زنگ خورد 
 همون شماره بود .

 ماهان : بله ؟!
 ستاره : من االن تو پارکم شما کجایین ؟!

 ماهان : نمیکت روبه رو بوتیک شیک پوشان 
 ستارن :  آمممم .... دیدمتون 
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ستاره یکی از دوستاي صمیمی ارغوان بود زیاد باهم دیده بودمشون براي 
 همین شناختمش 

 اردالن : اووووف ژوووون 
 ول مرتب کردن خودش شد و بعد یه لبخند دختر کش زد و مشغ

 ماهان : مرض جمع کن خودتو 
 ستاره : سالم 
 ماهان : سالم 
 اردالن : سالم

 اون ور تر رفتمو ستاره نشست 
 ستاره : چیزه ... چطوري بگم خب 

من و ارغوان خیلی وقته باهم دوستیمو من واقعا ارغوان و دوست دارمو 
 نگرانشم 

م به شما میزنم بابت همینه وگرنه من از اینایی حرفارو اومداالنم ك این 
اومدم ولی بنظرم  وژداننبستم ك زیراب رفیمو بزنمو ... االنم با کلی عذاب 

بدونین ینی باید بدونین ارغوان به شما خیانت میکنه  ناروا باید همه یایشم
 بلکه صد نفر  نفراونم نه با یه 

ارغوان به کلی تغییر کرده و از  یعنی چطور بگم اگه دقت کرده باشین رفتاراي
 این رو به این رو شده 

اویل میگفت فقط چت میکنم بعد میدیدم قرار میزاره هر وقت میگم بیا بریم 
 بیرون میگه قرار دارم میگفتم باهم بریم میگفت نه تنها میرم 
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 تا یه بار تعقیبش کردم دیدم با یه پسره است تو کافی شاپ 
تما اشتباه دیدي ولی من یه بار پسره رو اتقاقی وقتی بهش گفتم گفت نه ح

ت دوسدیدم شناختمش رفتمو ازش پرسیدم اسمش عدنان بود گفت ارغوان 
 دخترشه و تو یه مهمونی باهاش اشنا شده و سه ماهه باهمن 

زده بود واي گفتم اگه بازم اینارو به ارغوان بگم م وقتی اینارو شنیدم خشک
 انکار میکنه 

تحان بود کیفش دست من رمز گوشیشو میدونستم رفتم دیدم یه بارم سر ام
 یکی نه و صدتا ....

 دیگه نمیدونم چی بگم ...
 از عصبانیت دود از سرم بلند میشد و ناخنامو از حرص داشتم میکندم 

 پامو به شدت تکون میدادم 
 قطره هاي عرق از پیشونیم سر میخورد پایین 

 اردالن عصبانیتمو خوب فهمیده بود 
 رو به ستاره کرد و گفت : خیلی ممنون ك گفتین 

 
 و بعد اشاره کرد ك یعنی برو 

 ستاره : نمیخواستم ناراحتتون کنم ولی باید میدونستید ... با اجازه 
 همه دنیا خراب شده بود رو سرم

 یکی نه دوتا نه پس چند تا 
 ارغوان داري با خودتو من چیکار میکنی 
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 پوست خشک شده ي لبمو با دندونام میکندم 
 اردالن : ماهان اروم باش ... تو ك میدونستی با یکیه .... حاال با صدتا

 ماهان : دیگه هیچی مهم نیست 
 اردالن : نمیتونیم ك بریم همشونو پیدا کنیم بزنیمشون 

 ماهان : هیچی مهم نیست 
 اردالن : کجا میري حاال ؟ وایسا منم بیام 

وجه به حرفاي اردالن ازش دور شدم پیاده روي شاید اروم میکرد این بی ت
 حال داغونو 

 خدایا دمت گرم تیکه نمیندازما 
همین طور راه میرفتم و به تصمیم اجباري اي ك باید میگرفتم فکر میکردم 

 نمیدونم کی بود ك خودمو جلو دم در خونه دیدم 
استرس گوشیشو زیر کوسن رو  کلید و انداختم روي در و رفتم داخل مهسا با

 مبل فرو کرد و گفت : س .. سالم کی اومدي ؟
 با سر جوابشو دادمو رفتم توي اتاقم

 بافتمو در اوردم و پرت کردم روي تخت و خودمم ولو شدم روش
 چقدر دلم براش تنگ شده بود 

 واسه کسی ك حتی دیگه من توي فکرشم نیستم 
نو بگیرم ك پشیمون شدم یه سر رفتم گوشیمو برداشتم خواستم شماره ارغوا

 توي پیج اینستاگرامش 
 جدیدا عکساي خودشو میذاشت و کاري به مخالفتاي من نداشت
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 هه 
 پست جدیدشو 

 رفتم توي وات و دیدم انالینه واسش نوشتم 
 ماهان : اره عکساي لختی بزار تو پیجت بگن شاخی !!
 طولی نکشید ك پی ام رو خوند ولی هیچی نگفت !!
 گوشی زو اتداختم روي تخت و از اتاق بیرون اومدم 

 مهسا نمونان سرش توي موبایلش بود 
 اصال حوصله گیر دادن بهش نداشتم

 ماهان : نفس کجاست ؟
 چرا مگفتی با ارغوان بهم زدین ؟ مهسا : رفته خونه خاله شقایق ..

 داد زدمو گفتم : اونجا رفته واسه چی !؟
 ز راه میرسه داد و بیداداشو سر من خالی میکنه مهسا : واااي چرا هرکی ا

چه میدونم ارغوان زنگ زد واسه چهارشنبه جشن نامزدیش دعوتمون کرد  
 مامانم پاشد رقت ببینه چه خبره 

 ماهان : جشن نامزدي ؟
 دایان ... اره اسمش دایان بود  ایمش چی بود .. مهسا : اره با این پسره ..

 کات کردیم چطور به شما نگفتهماهه  4گفت من و ماهان 
 سر خوردم رو زمین و دستامو تپی موهام فرو کردم

 این چه تموم کردنی بود ك خودم خبر نداشتم 
 ارغوان از روزي ك با من سرد شد و به حساب جداییمون گذاشته 
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 خدایا داري با زندگیم چی کار میکنی دقیقا ؟!!
 ماهان  مهسا : ماهان خوبی ؟ .....

 داي منو میشنوي ؟!ماهان ص
 ماهان ...اععععععععع ... یا امام زمان

 
 از زبان مهسا : 

 هرچی صداش میکردم جواب نمیداد 
 حق میدادم بهش ارغوان و خیلی دوست داشت 

همه نسبت به ارغوان بابت لینکه ماهان بیشتر از من دوستش داره حسودیم 
 میشد 

 با دستایی ك میلرزید ژنگ زدم اورژانس 
 ساعتی طول کشید تا باالخره یه نیم

 این اورژانس لعنتی سر برسه 
 تشک بی اختیار از گونه هام پایین می ریخت 

 ماهان .... داداشییییی 
نمیدونستم گوشیمو کجا انداختم یا داشتم با رادوین درمورد چی حرف میزدم 

 ؟
 تمام فکرم رفته بود پیش ماهان 

 دستش زده بودن  روي کاناپه دراز کشیده بود و یه سرم پشت
 هنوز بهوش نیومده بود 
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 تکنسین ها گفتن فشارش افتاده بود و ضعف کرده .
 ماهان خیلی به خودش سختی میداد تا ما او ارامش باشیم 
 در باز شد و مامان رسید . اشکامو پاك کردمو سالم کردم 

 مهسا : سالم 
 نفس : سالم ... این چشه ؟ چی شده ؟

گفتم عقد ارغوانع اینجوري شد زنگ زدم اورژانس مهسا : چیزي نیست بهش 
 گفت فشارش افتاده 

 نفس : دو دقیقه نتونستی جلو زبونتو بگیري تا من بیام نه ؟
 مهسا : حاال چی شد ؟ 

 نفس : مرغش یه پا داره کلی هم مهمون دعوت کرده 
 مهسا : حاال ماهان چی میشه ؟

 نفس : چه میدونم .... نگا کن بچم به چه روزي افتاده 
 مهسا : ماکارونی درست کردم 

 نفس : غذا بخوره تو سرم ... زهر بخورم نبینن بچم اینطوره
 مهسا : حالش خوبه نمیخواد اینقدر حرص بخوري !!!

 بلند شدمو اومدم توي اتاقم 
 روي تخت دراز کشیدم ك یاد گوشیمو رادوین افتادم 

د شدمو دوباره رفتم تپی سالن گوشیم روي میز وسط سالن بود برش بلن
 داشتمو برگشتم 

 حوصله رادوینم نداشتم 
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 واي فاي و خاموش کردمو تخت گرفتم خوابیدم
 از زبان ماهان : 

 چشمامو باز کردمو دیدم روي کاناپه 
دراز کشیدمو یه سرم به دستم وصله یهو یادم اومد ك چی شده ك به این روز 

 افتادم .
سرم رو از پشت دستم کشیدمو بیرون ، نا خودآگاه صورتم از درد جمع شد . 

 نفس پایین کاناپه نشسته بود و قران دستش بود .
 ماهان : چه خبر بود ؟

 نفس : خدایا شکرت .... خوبی پسرم ؟ اخه این چه بالیی سر خودت میاري ؟
 ماهان : قضیه خیلی جدیه نه ؟!!!

  نفس : چی بگم !!!
ماهان : هیچی نگو خودم میدونم چی شده فقط اینو نمیدونم ك چرا اینطوري 

 شده ؟...
 نفس : ماهان پسرم میدونم سخته ولی ...

 ماهان : مامان !؟
 .با یه شوق خاصی نگام کرد ... اشک توي چشماش جمع شده بود 

 .سالی میشد نفس صداش میکردم  9یه 
 م نفس : جون دلمممم .... جانم پسر گل
 ماهان : تو رو خدا ادرس بابا رو بده 

 لبخند از رو لبش محو شد و از سرجاش بلند شد .
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 نفس : من ازش خبري ندارم 
 ماهان : پس کی خبر داره ازش ؟ ..... اخه مگه مبشه یه ادرسی یه چیزي ...

 نفس : اخ فک کنم مامارونی ته گرفت 
 اینو گفت و سریع به طرف آشپزخونه رفت .

 دستی به صورتم کشیدمو از سرجام بلند شدم 
 حوله امو برداشتمو زیر دوش رفتم 

 بعد از گرفتن یه دوش نیم ساعتی بیرون اومدمو 
همون طور ك موهامو خشک میکردم بدون توجه به نفس ك مشغول چیدن 

 میز بود به طرف اتاقم رفتم 
 24تم پسري ك از توي ایینه یه نگاه به خودم انداختم . پوزخندي زدمو گف

 سالشه و پیرمرده ...
گوشیمو برداشتم ناخدا اگاه به طرف پروفایل ارغوان رفتم و با دیدن چیزي ك 

 میدیدم قلبم تیر کشید .
 ....یه عکس دونفره با اون رو پروفایلش ..

 هه چقدر بهم میان !!!!
 گوشیمو پرت کردم زمینو دل و روده اش پرت شد رو زمین ....

 دیگه تموم شد همه چی 
 ارغوان رفت 

 زندگیم رفت 
 زندگی چیه ؟
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 خدایا یه توضیح لطفا ...
 کت مو برداشتمو با برداشتن کیفم راهی شرکت شدم.

-یه تاکسی گرفتم اینقدر توي خودم بودم ك صداي راننده رو نمی شنیدم 
 هوووي اقا با شما هستما !

 رسیدم  -ماهان : بله 
 .. مرسی ماهان : بفرمایید ..

 کرایه رو حساب کردمو پیاده شدم 
بود بعد از سه روز نرفتن شرکت  3تعطیل میشد و االن  4شرکت ساعت 

 نمیدونستم چطور توي صورت کامران نگاه کنم 
 حوصله کار و نداشتم ولی براي فرار کردن از همه وي اینجا بهترین جا بود

 خداروشکر خبري از جاللی نیود 
 اتاقم ك جاللی صدام کرد داشتم میرفتم توي 

خورشید از کدپم طرف در اومده  جاللی : به به گل بودو به سبزه اراسته شد ..
 اقا ماهان 

 نمیشد این منو ببینه و تیکه نندازه 
 حیف ك احترام سنش رو باید نگهدارم 

 اومدم جوابش بدم ك کامران از اتاقش بیرون اومد و گفت :
 بودم اقاي جاللی کامران : من بهش مرخصی دادن 

جاللی ك انگار انتظار هوچین حرفی نداشت ابروشو یاال انداخت و گفت : بله 
 آقاي رییس !!!!
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 کامران : ماهان بیا کارت دارم 
 به دنبالش توي دفترش رفتمو در و بستم 

 کامران : بشین 
 روي کاناپه سورمه اي رنگ دفتر جناب رییس نشستم 

 ! شدهکامران : اردالن بهم گفت چی 
 ماهان : نخود تو دهن این اردالن خیس نمیخوره 

کامران : نه اتفاقا برو دعا به جونش کن میخواستم حقپق این ماهت و نصف 
کنم ك اردالن گفت چه مشکلی پیش اومده .... ببین ماهان من تو رو مثل 

 داداشم میدونم 
از اخالقت خوشم میاد ... پسر بامرامی هستی ... واسه همین از روز اول دانشگاه 

به دلم نشستی و باهات رفیق شدمو بعدشم اوردمت توي شرکت بابام ك 
 تازگی رییسش شدم 

میخوام اینو بگم ك روي من حساب کن داداش ... کمکی پولی چیزي 
 خواستی بدون من پشتتم ..

 تم متاسفم بابت بهم خوردن نامزدی
 ماهان : کامران بد بهم ریختم .... تو میدونی ارغوان همه چیز من بود 

کامران : یه مرخصی یه هفته اي بهت میدم .... برو شمال یه حال و هوایی 
عوض کن .... اون اردالن ذلیل شده رو هم وردار ببر اون باشه شمال یه چیز 

 دیگه است 
 یسپارم دست بخشی و میام شما برید منم دو روز دیگه شرکت و م
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 ماهان : چهارشنبه داره نامزد میکنه 
 کامران : تو امشب میري !!!

 ماهان : میخوام برم جشنش !!!!
کامران : یه کلمه دیگه حرف بزنی اخراجی همین ك گفتم اصن این یه 

ماموریت کاریه .... همین امشب با اردالن پامیشین میرین پیالي من شمال .... 
 م پاشو برو بارو بندیلت و جمع کن !!!! حاال

 ماهان : کامران .... سر به سرم نزار !
 کامران : همین ك گفتم ... حاالم پاشو برو 

از اتاق کامران بیرون اومدمو به طرف اتاقم رفتم پشت میز جاهوش کردمو 
 مشغول مرتب کردن پرونده ها شدم ....

جور میکردم ك سر داشتم حساب شرکت تبس رو با شرکت خودمون جمع و 
 و کله ي اردالن پیدا شد 

 اردالن : علیک سالم عخش من 
 یه نگاه بهش انداختمو دوباره سرمو روي برگه هاي جلوم خم کردم 

 اردالن : وا تو ك هنوز اینجایی 
 پاشو دسر پاشو من دوتا چمدون پر 

 وسایل واسه شمال جمع کردم گذاشتم پشت ماشین بررریم 
 رتی بشه اخ جووون چه مساف

 ماهان : خوش بگذره من خیلی کار دارم
 اردالن : یعنی چی من خیلی کار دارم تو ك نمیخواي اخراج شی ؟
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 ماهان : کامی منو اخراج نمیکنه 
 اردالن : ولی جدي بودااااا 

 ماهان : نمیام 
 یه دفعه کامران اومد داخل و گفت : اتفاقا شما میري 

اردالن کیلدا رو برداشتی ؟ به پارمیس و سارا و شهاب و سعید و کال به بروبچ 
 هم گفتن بیان ... شما امروز برین من دو روز دیگه میام 

 ماهان : من حوصله جاي شلوغو ندارم !!!
 پول کجا بودم داشتم میگفتم .... اهان ... کامران : تو غلت زیادي میکنی !! ...

رچی الزمه بخر ... سه شنبه تولد پارمیس هست میخوام میریزم تو کارتت ه
 سوپرایزش کنیم 

 ماهان مهسا رو هم میاري ؟!
 اردالن : مهسا بیاد مامانش تنها میشه

کامران : خب بیخیال بزار دور باشه ازشون .... ماهان : همین جور واسه 
 خودتون میبرینو میدوزیناااا !!!

 کامران : پاشو دیگه 
کامران از اتاق بیرون رفتو اردالن یه بشکن رو هوا زد و گفت : واااي این 

 بهترین فرصته .... بابد یه انگشتر بگیرم سارا رو سوپري ریز  کنم 
 میخوام لب ساحل بهش پیشنهاد ازدواج بدم

 وایییی فک کن چقدر رمانتیک میشه 
 تو حال و هواي خودش بود 
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 اردالن : سی مین دیگه پایینی 
 ز اتاق بیرون رفتا

 دستی الي موهام کشیدمو خودکار و انداختم رو برگه ها 
 اگه برم شمالی ك میدونم تو این وضعیت بهم خوش نمیگذره 

 عقد ارغوان چی میشه ؟ 
 بعد از ازدواج ارغوان زندگی براي من چطوري میشه ؟ 

 چرا ارغوان از اون پسره بیشتر از من خوشش اومد !؟
 م گذاشتم ك اینطوري شد ؟واسه ارغوان چی ک

 پووووووووف 
از پشت میز بلند شدمو از پشت پنجره به پایین نگاه کردم اردالن توي ماشین 

 منتظرم بود . 
 از اتاقم بیزون اومدمو رفتم پایین

 ماهان : اردالن من واسه عقد ارغوان باید تهران باشم !!!
 اردالن : خب تو بیا برررریم کو تا چهارشنبه !!!

 ماهان : من نمیرم خونه وسایل بپیچم 
 اردالن : بیا من همه چی آوردم وسایل برا چته 

 ماهان : اخه هوا سرده شمال سرما میخوریم 
 اردالن : ماهان گمشو سوار شو تا نزدم تو سرت 

 ماهان : باشه میام ولی واسه عقد ارغوان برمیگردم .... حاال میبینی 
 افی زیاد میکنی !!!اردالن : بشین پسرم تو غلت اض
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 روي صندلی جلو جا خوش کردمو در و محکم بستم 
اردالن بعد از نشستن پشت فرمون گفت : هووووي مگه ماشینه عمته اینطوري 

 میبندي ؟!
 هیچی نگفتمو سرمو به پنجره ماشین تکیه دادم .

صداي وز وز موبایلم براي سومین بار بلد نشد و من برام مهم نبود کی پشت 
 !خطه !

تا رسیدن به شمال کل مسیرو خواب بودم . چشمامو ك باز کردم شب شده 
 بود و اردالن ماشینو لب ساحل پارك کرده بود .

کامران اینا یه ویال داشتن لب ساحل ك هرسال برا هر تعطیلی همه میریختیم 
 اینجا ...

 از ماشین پیاده شدم دستی توي موهام کشیدمو مرتبشون کردم 
 به سمت ویال رفتم 

 ماهان : اردالن 
 شهاب : به به عجب شما بیدار شدین یه وقت زحمت به خودت ندیااا 

 ماهان : تو کجا بودي دیگه ؟
 شهاب : سر قبر عمه ات 

 ماهان : اردالن کو ؟
 شهاب : چه میدونم اونم مثل تو از زیر کار در رفت 

 ماهان  مونوس : سال
 ماهان : سالم ... خوبی ؟
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 وس : قربانت ون
 ماهان : عدنان چطوره ؟ کجاست ؟

 ونوس : نمیدونم همین جاها بود ... خوبه اونم ...
 ماهان : اردالن و ندیدي ؟ 

 ونوس : با سارا رفتن قدم بزنن 
 ماهان : اوکی گرفتم 

 دستامو توي جیبم فرو کردمو از ویال بیرون اومدم 
 گوشیمو برداشتمو شماره مهسا رو گرفتم 

 دستگاه مشترك مورد نظر اشغال میباشد لطفا منتظر بمانید 
 با کی داره حرف میزنه ؟!

 یه ربع ساعت صبر کردمو به دریا خیره شدم 
 دوباره شمارشو گرفتم 

 دستگاه مشترك مورد نظر اشغال میباشد لطفا منتظر بمانید .
عصبانی شدمو گوشیمو توي جیبم گذاشتم اردالن عاشقانه دست تو دست 

 ارا کنار ساحل قدم میزد س
 یه لحظه یاد خودمو ارغوان افتادم 

 هیییی ارغوان کجاییی االن ؟
 دور مراسمت ؟
 یا تو بغلش ؟!

 دستامو توي موهام فرو کردم 
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 امسال شمال صفا نداشت چرا ؟
 شاید به خاطر اینکه هر سري ارغوان همراهم بود ؟!!!

 بود ك ارغوان توش بود .شاید به خاطر اینکه اینجا واسم پر خاطراتی 
 شاید نه ... صد در صد ....

 اردالن به طرفم اومد و گفت : بد اخالقی بد خوابه ؟
 ماهان : تو چرا کبگت خروس میخونه ؟ بله گفت ؟

 اردالن : نه هنوز ولی مقدمه چینی کردیم 
 ماهان : به سالمتی .... مبارکه 

 نیم اردالن : پاشو بیا بریم تو با بچه ها شطرنج بز
 ماهان : شطرنج یا حکم ؟

 
 اردالن : تو ك میدونی من بچه مثبتم ماهان : برو برو چشم نیوفته بهت !!

 از زبان مهسا :
رژلبمو پر رنگ تر کردم و چراغ اتاقمو خاموش کردم . از اتاق بیون اومدم 

 مامان رفته بود اموزشگاه 
 واسه همین نبود ك به تیپم گیر بده

واسه یومین باري یود ك میخواستم رادوین و ببینم دیروز اولین باري بود ك 
 تنها بودیم و االن دومین بار 

 ثمین فقط روز اول باهام اومد 
 خداروشکر ماهان رفته بود شمال 
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 موهامو باز گذاشته بودم و از هر دو طرف شال زده بود بیرون 
د دیدار به دیدار جذال تر و سفید رنگ رادوین جلو پام ترمز ز 90ماشین ال 

 خوشتیپ تر میشد داشتم به وجودش توي زندگیم عادت میکردم 
 اخه کی به جز اون به من این همه توجه میکرد .

 سوار شدمو یه لبخند زدم بهش 
 مهسا : سالم 

 رادوین : سالم به عشق خودم ... این تقدیم به شما .... گل براي گل 
  مهسا : واااااي ابن برا منه

رادوین : البته این یه شاخه چیزي نیست از دفعه هاي بعد با دست گل خدمت 
 میرسیم 

 مهسا : مرسی رادوین مرسی 
 رادوین : قابل تو رو نداره عزیزم 

 مهسا : حاال کجا میریم ؟
 رادوین : اول بریم سینما ... تا بعدش حاال

 
 از زبان ماهان : 

 سارا : ماهان از اینجا پاشو ببینم 
 ماهان : خب برو یه جا دیگه اینارو بزار 

 سارا : اینارو باید اینجا آویز کنم پاشو دیگه االن کامران اینا میرسن 
 ماهان : اااي بابا 
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 از روي مبل پاشدمو سارا روش وایساد و مشغول نصب کردن این آویزا شد . 
 اردالن : سارا کمک میخواي ؟

 وار سارا : اره اون بادکنک هارو بزن به دی
 سعید : شهاب کیک چی شد ؟

 شهاب : گرفتم گذاشتم تو یخچال 
 سعید : عدنان اون جوجه هارو سیخ کردي ؟

 عدنان : ونوس زغال ؟
 ونوس : بیا 

 عدنان : اره فقط وایسا ونوس زغال بیاره 
 سعید : شهاب نوشابه گرفتی ؟

 شهاب : اره بابا تو هم وایسادي دستور میدي 
هووووف از این همه شلوغی داشتم سر درد میگرفتم امروز سه شنبه بود تولد 

 پارمیس خواهر کامران 
 و فردا چهارشنبه هست جشن عقد عشق سابق من 
 چه تقدیر زشتی .... وقتی دیگه اون توش نیست ....

 ونوس : زنگ زدم به کامران گفت : نیم ساعت دیگه میرسیم 
 خاموش کنید سارا : چراغارو یادتون نره 

اردالن : ماهان من از طرف تو هم کادو گرفتما اشکال نداره بعدا پولشو واسم 
 کارت به کارت کن 

 با تعجب نگاش کردمو گفتم : چی گرفتی حاال چقدر شد ؟!
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یان .. همش برلاردالن : زیاد نشد ولی خیلی خوشگله یه گرذنبند قلبی شکل 
 هس 

 ؟ ماهان : چقدر ؟ حاال چرا قلبی شکل
 و هفصد 2اردالن : میگم ك زیاد نشد 

 میلیون و هفصد دادي یه گردنبند ؟!!!  2ماهان : بلعههههه ؟!  
 اردالن : اره دیگع

 کلمه دیگه بگه بهش میپرم براي همین سریع ازم دور شد همیدونست ی
 چراغارو خاموش کرده بودن 

 سارا با کیک بزرگ توي دستش جلوتر از همه وایساده بود 
 اردالن بمب شادي به دست اماده اومدنشون بود 

 صداي کلید توي قفل پیچید و در باز شد 
 پارمیس : وا کامران مگه نگفتی بچه ها اینجان ، اینجا ك هیچ ...

چراغا روشن شد .... اردالن بمب شادیو ترکوند  همه باهم گفتن : توووولدت 
 مبااارك 

 ي قلبش گذاشته بود پارمیس دهنش باز مونده بود  و دستشو رو
یا اینا ادم نبودن با من ادو نبودم اخه تنها کسی ك عین مجسمه نشسته بود و 

هیچ عکس العملی نشون نمیداد من بودم . این براي پنجمین باري بود ك 
 پارمیس و میدیدم 

 مثل همیشه رژلب قرمز زده بود 
 موهاشو رنگ میکرد 
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 همیشه بلوند بود 
 دو تا تیله ي قهوه اي براق توي چشماش بود 

 در کل قیافه ي مهربونی داشت
 ولی من به جز ارغوان تا حاال جذب هیچ دختر دیگه اي نشده بودم 

یه نگاه بهم انداخت و یه لبخند زد بهم .... سرمو پایین انداختمو با ناخنم 
همه کاراي  مشغول بازي کردن شدم و به ارغوان فکر کردم ... حتما تا االن

 مراسمو انجام دادن 
 هوووووف

حوصله کاراشون و نداشتم دست و جیغ و شعر خوندن حرف زدنا و این چرت 
 و پرتا 

 از روي مبل بلند شدمو گفتم : با اجازتون من میرم یه کم قدم بزنم 
 کامران : میخواي منم بیام ؟
 ماهان : نه تنها باشم بهتره 

 ببخشید 
 تو بده بعد برو اردالن : الاقل کادو 

ماهان : برمیگردم تا موفع باز کردن کادو ها ... یه میس بنداز رو گوشیم میام 
... 

 پارمیس با تعجب نگام میکرد 
 نگاهمو ازش دزدیدمو از ویال بیرون اومدم
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قددم زدم لب ساحل با صداي موج دریا همیشه برام ارامبخش بود ولی االن 
 هیچی ارومم نمیکرد .

 ارومم کنه وقتی ك عشقم داشت مال یکی دیگه میشد چی میتونست 
فک کن ؟ از بچگی با یکی بزرگ بشی ك جونت به جونش بسته باشه روز به 

 روز وابسته تر شی بهش 
 روز به روز عاشق تر شی 

 ولی یهویی یکی بیاد و اونو مال خودش کنه 
 چرا ارغوان پول و به من ترجیح داد 

 و خوشبخت کنه تا عشق ؟ یعنی پول بیشتر میتونه ادمار
 پول پول پول .... به این منو فروخت

خیلی چرا ها توي ذهنم داشتم ك دنبال جوابشون میرفتم ولی هیچ وقت 
 جواب نمیگرفتم 
 سالگی تا االن بی جوابن ... 16چراهاي مغزم از 

 دستامو توي جیب شلوار جینم فرو کردم 
 عشق چیه ؟ زندگی چیه ؟!

 خدایا ....
 داد زدمو گفتم : ااااي خداااااا 

 صدامو میشنوي ؟!!!
 اردالن : هوووي ور پریده چه مرگته 

 ماهان :تو دیگه از کجا پیدات شد 
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 اردالن : از اونجایی ك تو کري و هرچی زنگ میزنم موبایلت نمیشنوي
 ماهان : گوشیم ك زنگ نخود 

 اردالن : آخی ك پاك روانی شد 
 رف گوش نکن گرفتو به طرف ویال کشیددستمو مثل این بچه هاي ح

 چی میشد بچه می موندیمو هیچ وقت بزرگ نمیشدیم ...
 چی میشد زندگی طبق میل ما میرفت جلو ...

 چی میشد ...
 قبل از داخل شدن دست اردالن و پس زدمو خودم در و باز کردم 

مثل اینکه همه منتظر من بودن چون به محض حضور من تو چهارچوب در 
 س شمع هاي روي کیکو فوت کرد پارمی

 چقدر عجله داشت 
به محض خاموش شدن شمع هاي روي کیک شکالتی اي ك روش بزرگ 

 نوشته شده بود پارمیس جان تولدت مبارك 
 همه دست زدن و جیغ و سوت و اردالن ور پریده کل میزد

 از جاي شلوغ بدم می اومد 
 شاید بعد از رفتن ارغوان اینطور شد شاید ...

نقدر توي خودم بودم ك نفهمیدم کی کیک و بریدن با صداي اردالن به ای
 خودم اومدم .

 اردالن : بیا بخور دیگه ... تو رو خدا یه امشبو بیخیال دپ بودن شو
 ماهان : تو شارژ باشی بسته ...
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 اردالن : بعد از شام ، اخر شب میخوام لب ساحل بهش پیشنهاد بدم
 ماهان : شکر خدا خوشبخت بشی 

اردالن : بی ذوق .... اون دختره االن خوش و خرم عین خیالشم نیست ك تو 
 اینجا داري نابود میشی فکر عروسیشه ...

 ماهان : خفه شو اردالن .... تو برو فکر خودت باش 
اردالن : خب نمبشه نه جنابعالی داداش منی ... منم نمیتونم با این همه غم 

 ببینمت 
 کنم اردالن !!اردالن : کیک بخور !!ماهان : نمیدونم چیکار 

 ماهان : کوفت بخورم بهتر اینه 
 اردالن : پارمیس وقتی گردنبندع رو ببینه چه خر ذوق بشه !!!

 ماهان : میخواي بندازیش به من ؟!
 اردالن : دلتم بخواد دختر به اي خوبی و خانواده داري و پول داري !!

ن : تا اخر همین هفته ك اینجا ماهان : گمشو برو همون کیکتو بخور اردال
 هستیم باید بهش پیشنهاد ازدواج بدي !!!

 ماهان : کاشکی یکی اینو میگفت ك نمیدونه درد االن من چیه !!!
 اردالن : درد تو اینه ك نمیخواي اون دختر هرزه رو فراموش کنی !!!

 مبا عصبانیت اومدم داد زدم ك صدامو اوردم پایین و گفتم : حرف دهنتو بفه
!!! 

 اردالن : وافعیته ي ك نمیخواي قبول کنی !!!
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 چهارشنبه /  روز عقد ارغوان  از زبان ماهان : 
 من و اردالن توي یه اتاق بودیم 

دیشب تا حاال چشمامو نتونستم روي هم بزارم ...همش چهره ي ارغوان و توي 
 لباس عروس تصور میکردم 

 امشب دیگه همه چی تموم میشد 
 سهم یکی دیگه میشد امشب ارغوان 

 امشب باید همه چی فراموش میشد 
 اینطوري نمیشه زشته ادم توي عقد و جشن عشق سابقش نباشه 

 اردالن به خاطر اینکه دیشب دیر خوابیده بود هنوز خواب بود 
 کلید ماشین اردالن و برداشتمو  از ویال بیرون زدم 

شروع مراسم باید  7نمیدونستم چطور رانندگی میکردم فقط قبل از ساعت 
 تهران باشم 

 شاید اگه خدا رحم نمیکرد سه بار تصادف میکردم 
 هنوز زیاد از ویال دور نشده بودم ك گوشیم زنگ خورد 

 اردالن بود جوابشو ندادمو موبایل و خاموش کردم 
 وسط جاده بودم ك یهو ماشین پنچر شد ....

 لعنتی همینو کم داشتم 
بعد از دو ساعت پنچر گیري زیر این نور خورشید با زدم بغل و پیاده شدم .... 

 دستاي کثیف دوباره سوار ماشین شدم .
 با دستایی ك میلرزید دوباره پشت فرمون نشستمو رانندگی کردم .
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 اول یه سر رفتم خونه 
 مهسا : سالم ... چرا اینقدر زود برگشتی ...

محل ندادم بهش و مستقیم رفتم حمام ... لباس پوشیدمو از خونه زدم بیرون 
 رفتم پیرایشگاه همیشگی پیش کامیار 

 کامیار : به به اقا ماهان دیر به دیر میاي ؟!!
 ماهان : باور کن وقت نداشتم

 : همون مدل همیشگی ؟کامیار 
 ماهان : نه دامادي بزن 

 کامیار : ا به سالمتی مبارکه !!!
 روي صندلی نشستمو کامیار شروع کرد به کوتاه کردن و حالت دادن موهام ....

 بعد از یه ساعت گفت : بفرما اقا ماهان اینم مدل دامادي چقدرم بهت میاد 
همون طور ك به تصویر خودم توي ایینه خیرع شدع بودم گفتم : حاال همشو 

 از ته بزن 
 کامیار : وا یعنی چی ؟!!

 واستم ببینم اگه من امشب جاي اون بودم چه شکلی میشدم ماهان : فقط میخ
اژ روي صندلی بیرون اودمو یه تراول پنجایی انداختم رو میز و از مغازه بیرون 

 اومدم .
دوباره برگشتم خونه از توي کمد یه دست کت و شلوار مشکی برداشتم و 

 پاپیون زدم .
 د و تلویزیون میدیدبعد از حاضرشدن رفتم پایین مهسا روي مبل نشسته بو
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 ماهان : چرا حاضر نشدي ؟
 مهسا: کجا ؟

 ماهان : عقد دیگه 
 مهسا : ولی مامان گفت نمیریم !!!

 ماهان : پاشو حاضر شو میریم 
 نفس : کجا میریم ؟! ماهان : عروسی 

 نفس : ما جایی نمیریم 
 ماهان : من میرم 

قبل از رفتنم یه سر برگشتم توي اتاقم از اخرین دیدار من و ارغوان یکی از 
 بودرژلباش دستم مونده 

اونو توي جیب کتم انداختممو از خونه ببرون اومدم قبل از رفتن به خونه 
 ارغوان اینا رفتم گلفروشیو یه دسته گل رز قرمز خریدم 

 روي کارتشم نوشتم همش دروغ میگفتی ك پابندمی 
 شم به مال مردم ندارم دیگه نامحرمی چ

 پیوندت مبارك عشق قدیمی 
 سر کوچشون ك رسیم پاهام شل شد

 همه جا چراغونی و اذین بندي 
خیلی سخته از دور خونه عشق تو ببینی انگار مجلس عقده تو و یه جعبه 

 شیرینی ...
 رفتم جلو چه ماشین عروس قشنگی 
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 ماهان : خانوم ؟
 : بله ؟_

 ماهان : لطفا اینو برسونید به دست عروس خانوم 
 : باشه حتما _

 توي حیاط رفتمو پشت در وایسادم 
 سر کار خانوم ارغوان ....

 براي بار سوم عرض مینمایم ...
 ارغوان : با اجازه بزرگترا .... بله 

با شنیدن بله یه دست زدمو از حیاط بیرون اومدم گل بزرگ روي شیشه عقب 
 همون رژلب نوشتم دوست دارم زیاد ... و کندمو با

 از خونشون فاصله گرفتمو زدم به دل جاده
 پیاده ... نه با ماشین اردالن  

 امشب باال میارم من همه خاطراتو 
 امشب گریه میکنم کنار عکس با تو 

 ارغوان رفت
 شد خانوم یکی دیگه

 نفس من بود اونی ك االن بهش میگی خانومم ...
 ر از همیشه حالم بد بود بدت

 االن حریفم یه پا مسکنم نمیشه
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 از زبان مهسا :
یک بار دیگه کادویی ك براي رادوین گرفته بودم و نگاه کردمو انداختمش   

 توي کیفمو از اتاق بیرون اومدم .
 نفس : کجا به سالمتی شال و کاله کردي ؟

 مهسا : با ثمین میرم بیرون 
 ؟ نفس : چه خبره هر روز با ثمین بیرون

 مهسا : اذیت نکن دیگه مامان زود برمیگردم 
 نفس : نه خبر لغو کن بیرون رفتنتو 

 پاهامو مثل بوه هاي کوچک روي زمین کوبیدمو گفتم : تو رو خداا 
 نفس : خیلی بثرون میرب بعدشم جدیدا این چه تیپ هایی ك میزنی 

مامان  ارایشم ك هفت قلم چه خبره انگاري زیاد آزادت گذاشتم ؟! مهسا :
 اینقدر گیر نده 

 نفس : گفتم برو تو اتاقت  خودم زنگ میزنم ثمین میگم مهسا نمیتونه بیاد ....
 جیغ زدمو گفتم : مامان !!!! داد زد و گفت : همین ك گفتم برگرد تو اتاقت 

 کالفع و عصبانی ... هووووف حاال چی کار کنم ؟! اااااي خدااااا 
 قرارم با رادوین چی ؟!

هنننن اگع مامات زنگ بزنه ثمین بگه مهسا نمیاد ثمین بگه قرار نداشتیم چی 
 ؟!! اااااي خدااا 

 گوشیم زنگ خورد و رادوین بود 
 رفتم نزدیک و گونه هاشو بوسیدم 
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مهسا : مامان گلم یه این بار و بزار برم قول میدم بیرون رفتنامو کم کنم !!! 
 باااشه ؟! جون مهساااا 

 دفعه خرم کردي ولی بار آخرت باشه  نفس : یه این
یه لبخند ك تمون دندونام و نشون داد زدمو با سرعت برق از خونه بیرون 
اومدم . سر کوچه ك ماشین رادوین و دیدم براش دست تکون دادمو سوار 

 شدم .
 

 از زبان ماهان : 
 میشه بپرسم دقیقا این چه حالیع داریع ؟!_
 نگهبانیحال یه سرباز بیزار از پست و _

======= 
دیشب بعد از خونه ارغوان اینا خونه نرفته بودم حتی پیش اردالن هم نرفتم و 

 تا حاال مشغول قدم زدن بودم دیگه پاهام جون نداشت
 سفید وایساده 90سر کوچه یه ال 

بود ك یه دختره سوار شد صورتشو ندیدم ولی مهسا هم از این مانتو داشت  
 ولی مهسا مثال با این پسره کجا باید بره ... با اصن این پسرع کیه 

 عصبانی کلبد و انداختم روب در و رفتن داخل 
 نفس : معلومه تو کجااایی ؟ موالیلتو چرا خاموش کردي ؟ 

 ماهان : سالم 
 دلم هزار راه رفت  نفس : سالم ...



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 360  

 

 ماهان : خستم میرم بخوابم 
روي تخت دراز کشیدم و دستی به صورتم کشیدم دیگع همه چی تموم شد 

خب ارغوان خانوم زندگی جدید مبارك باشه برو ببین با دول خوشبخت تري 
 یا با عشق من 

 سرم از درد و بیخوابی در حال ترکیدن بود 
 فته ام یه کم بخوابمچشمامو بستمو سعی کردن با مغز آش

 از زبان مهسا : 
مهسا : رادوین االن اصال شرایط مناسب نیست من با ماهان و مامان صحبت 

 کنم !!!
 رادوین : اخه من دیگه نمیتونم تحمل کنممم میخوام زپدتر بیام خواستگاري 

 مهسا : ما ك خیلی وقت نیست باهمیم 
میخوام دیگع دزدکی و با دروغ رادوین : خب میخوام تا اخرش باهم باشیم ... 

 از خونه بیرون نیاي میخوام بشی خانومم
 ذوف کردمو گفتم : خب منم دلم میخواد تو بشی اقامون 

 رادوین : خانواده تو راضی کن بیام خواستگاري 
 مهسا : باشه .... امشب با مامانم حرف میزنم 

 رادوین : حاال خانومم دوست داره کجا بریم ؟
 نم ..... بریم خرید مهسا : نمیدو

 رادوین : چشم 
 مهسا : راستی رادوین ؟
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 رادوین : جانم 
 مهسا : این مال توعه 

 جعبه رو از توي کیفم بیرون اوردمو به طرفش گرفتم 
 رادوین : این چیه ؟

 مهسا : خب بگیر بازش کن ... نمیمیري ك 
رادوین : واال از تو هیچ کاري بعید نیست شاید میخواب بکشیم از دستم راحت 

 شی 
 مهسا : رادددددووووووین !!!!

 رادوین : باشه باشه !!!
 جعبه رو ازم گرفت و مشغول باز کردنش شد

 کلید و روي در انداختمو رفتم تو 
 ماهان با عصبانیت جلوم ظاهر شد 
 دوم گوري بودي !!!داد زد و گفت : تا این وقت شب ک

 با دادي ك زد تمام تنم لرزید .
 ماهان : با تو هستماااا ... چند وفت ازت غافل بودم خوب ولو شدي !!

 مهسا : با ثمین ...
 ماهان : شماره ثمین ؟

 مهسا : یعنی تو به من اعتماد نداري ؟
 ماهان : من جدیدا به خودمم اعتماد ندارم 
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ت کرده و باهمه بوده دلیل نمیشه بقیه هم مهسا : اینکه عشق تو بهت خیان
 همین طور باشن 

 این حرفم مساوي شد با سیلی اي ك ماهان توي صورتم خوابوند .
 ماهان : زبون دراز 

دستمو جاي سیلی گذاشتمو ماهان با عصبانیت بیشتر به طرف اتاقش رفت . 
 ابن اولین باري بود ك از ماهان کتک میخوردم .

بود.  11شمام جمع شده بود به طرف اتاقم رفتم ساعت با اشکایی ك توي چ
یکی به خودش بگه ك اصال بعضی شبا خونه نمیاد . هر وفت هم بهش بگم یا 

 به مامان بگم میگه اون پسره فرق میکنه ...
 همون طور ك مانتومو بیرون می اوردم اشکامو پاك کردم .

خیلی وابستش شده  گوشی و برداشتمو به رادوین پی ام دادم . احساس کردم
 ام .

 مهسا : رادوین 
 رادوین : جانم خانومم ... چرا گریه میکنی ... مگه من مردم ؟

 مهسا : خدا نکنه ... ماهان منو زد 
 رادوین : چرااا 

 مهسا : دیر اومدم خونه 
 رادوین : بمیرم الهی همش تقصیر منه 

 مهسا : خدا نکنه .... اشکال نداره ببین میخندم 
 همیشه بخند  رادوین : فداي خندت ...
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 یه لبخند واقعی زدمو توي دلم گفتم  چقدر خوبع ك تو هستی !!!
 و بعد گوشیمو بغل کردم 

صبح با صداي موبایلم از خواب بیدار شدم و خدا خدا میکردم ماهان رفته باشه 
 شرکت ....

 مهسا : الووو
 رادوین : قربون صداي خواب الود عشقم بشم من 

 دیدمو گفتم :خن
 مهسا : سالم ، خوبی ؟

 ... مهسا ؟رادوین : تو خوب باشی منم خوبم .
 مهسا : جانم ؟

 رادوین : گفتی ؟
مهسا : وضعیت دیشبو ك گفتم ... صورتم هنوز داره درد میکنه ... ولی تا اخر 

 شب به مامان میگم 
 رادوین : باشه عشقم پس هرچی شد خبرم کن 

 ل خودم مهسا : باشه آقاي عجو
 رادوین : قربون تو 

 مهسا : من پاشم ثورتمو بشورم کاري نداري فعال ؟
 رادوین : نه گلم 

 مهسا : بوس باي 
 رادوین : باي باااي خانومی 
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گوشی و قطع کردمو از سر جام بلند شدم . مامان اوي اشپزخونه مشغول 
 شستن ظرف بود .

 مهسا : سالاام 
 اینقدر دیر بیاي خونه تا دعوا بشه  نفس : علیک سالم .... ختما باید

 بع طرفش رفتمو گونه هاشو بوسیدم.
 مهسا : ببخشید دیگه تکرار نمیشع 

 نفس : دفعه دیگه اي هم در کار نیست قول دادي دیگع نمیري بیروت 
 ساله ك نبستم دانشجو شدم  5مهسا : مامان من بچه 

 دنیا هم پر از گرگه !!!!نفس : دلنشجو شدي ولی هنوز خامی ... این جامعه و 
مهسا : هووووف بازم برگشتی سر خونه اولت .... اصال چرا منو شوهر نمیدي از 

 دستم راحت شی !!!
 واال به خدا هم من از دست شما راحت میشم هم شما از دست من 

 نفس : خیلی دلت مسخواد شوهر کنی نه ؟ فک میکنی شوهر خوبه ؟ 
 زد ردت میکنم بري !!! باشه اول کسی ك در لین خونه رو

مهسا : تو ك میخواستی این کارو کنی چرا منو به یکی از اون خواستگاراي 
 قبلی ندادي برم !!

سالگی بدبخت  15نفس : امیر بدرد  تو نمیخورد ... بد کاري کردم نذاشتم تو 
 سالگی کهنه بچه بشوري !!! 16بشی و تو 

ا دست از این مسخر بازیا و مهسا : من اینارو نمیدونم یا منو شوهر بده ی
 قانوناي مسخرع بردار 
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 نفس : وقتی من و ماهان مردیم بعد برو سرخود شو !!
 مهسا : بس کن دیگه .... اه ..

 به طرف اتاقم رفتمو در و محکم بستم
 

 از زبان ماهان : 
 ماهان : خانوم صداقت لطفا این پرونده ها رو بدین آقاي جاللی 

 ده هاي ساختمان سها رو گذاشتم روي میزتون صداقت : چشم ... پرون
 ماهان : ممنون

با بیزوت رفتن صداقت ناخوداگله چشمم به رینگ استیل توي دست چپم 
 افتاد . بیرونش اوردمو توي کشوي میز کارم انداختم .

 .همه یادگاریاش باید پاك میشد
رم از اعصابم از دست مهسا خیلی خورد بود چند وقت حواسم بهش نبوده بنظ

 دست در رفته !!!!
 فکر مهسا یه طرف 

 قلب داغونم یه طرف دیگه 
 این پرونده ها یه طرف دیگه 

 هوووووف 
 فردا شب عقد اردالن بود 

 سارا جواب مثبت داده 
 براي همین اردالن هم نبود ك چهار تا فحشش بدم دلم خنک شه !!!
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 کامران رفتم پرونده هاي ك تکیمیل کرده بودمو برداشتمو به طرف اتاق 
 .تقه اي به در ژدمو منتظر جواب نموندم 

 کامران : سالم 
 ماهان : سالم ... این پرونده هاي ساختمانایی ك گفتی تکمیل کنم 

 واحد هنوز از ساختمان دنا مونده ها .... عسکري چی کار کرد ؟  4
 .. عنوز خبري ازش نیست .کامران : نمیدونم .

 ساختمان ونک و تموم کنیم ؟ماهان : فک نکنم بتونیم 
 کامران : چطور ؟

ماهان : بودجه نداریم ... اصن فک کنم حقوق همه گارگرا و کارمندا هم این 
 ماه عقب بیوفته 

بیشتر واحداش  7کامران : وااي ماهان دارم دیوونه میشم اگه ساختمان پارس 
 فروش نره ورشکست میشیم !!!!

 ماهان : از بابات پول بگیر 
 : نمیدونم چی کار کنم .... یه خاکی باید تو سرم بریزم !!! کامران

 ماهان : کمک خواستی من هستم 
 کامران : مرسی ... برو فعال به کارات برس 

از اتاق کامران بیرون اومدمو به طرف اتاق خودم رفتم . خانوم صداقت همیشه 
 . زیادي حواسش به من بود

 ا ز زبان مهسا : 
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گفتم زودتر شوهرم بده از دستت راحت شم ... تا اینقدر  مهسا : اره دیگه بهش
 سخت گیري نکنین تو و پسرت ك هوس نکنه رو من دست بلند کنه !!!

 ادبیاره بابا اینارو هم بهش گفتم ... فقط مونده حاال به رادوین بگم پاشه 
 خواستگاري !!

ترم باشه ... بره  نه بابا .... غلت کرده .... زندگی منه به اون چه ... داداش بزرگ
 گلیم خودشو از آب بکشه !!

 باشه .... نه قربانت .... سالم برسون ... باي باي 
 گوشیو قطع کردمو مشغول پوست کندن سیب توي بشقاب شدم .

 مامان رفته بود اموزشگاه خیاطی و ماهان سر کار بود . 
 شتوو زنگ زدم رادوینبرداتلفن و 

 مهسا : الوووو 
 رادوین : جانم 

 مهسا : چی شد ؟ گفتی به مامانت ؟
 رادوین : اره عزیزم .... قرار شد امشب زنگ بزنه خونتون برا فردا شب قرار بزاره 

 مهسا : عاشقتم ك 
 رادوین : ما بیشتر 

 مهسا : باورم نمیشه داریم بهم میرسیم 
 رادوین : باورت بشه چون تو مال خودمی 

 مهسا : اوکی مزاحمت نمیشم ... مغازه اي ؟ 
 .. یه عالمم مشتري دارمرادوین : اره 
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 مهسا : باشه پس شب ك رفتی خونی بهت پی ام میدم ... دوست دارم باي
 .. باي رادوین : منم دوست دارم  مواظب خودت باش 

 گوشی و بغل کرذم و بلند بلند خندیدم 
 رادوین مغازه موبایل فروشی داشت 

 ماشینم ك داشت 
 فقط می موند خونه 
 ك ابنم خدا بزرگه 

 واااي خدا جونم عاشفتم 
 باورم نمیشه دارم با عشقم ازدواج میکنم .

 تلویزیون و روشن کردم و شروع کردم رقصیدن 
 ماهان ك معلوم نبود کی میاد 

 می اومد خونه  3مامانم ك ساعت 
اقم بیرون اومدم تلویزیون و لباسامو عوض کردمو و با برداشتن کیفتم از ات

 خاموش کردمو 
 نه زدم بیرون از خو

 این دفعه دیگه واقعا با ثمین قرار گذاشته بودم .
 سر کوچه منتظرم وایساد بود

هر روز یه وجب از مانتوش کم میشد فک کنم دفعه دیگه با نیم تنه بیاد !!!! 
 مهسا : بیشعور این چه تیپیه میخواي گشت بگیرتمون !!!
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کایی ك توي چشماش جمع شده بود و پاك کرده بود و گفت : مامان و اش
 بابام فهمیدن با سهیلم !!!!

 مهسا : هنننن خب !!!!
 ثمین : مامانم نمیزاشته بیام بیرون که .... در رفتم !!!!

 مهسا : یعنی چی ؟!!! سهیل میدونه ؟!
ن ت مثمین : از وقتی بهش گفتم جواب نمیده ففط اخرین حرفی ك بهم گف

 حوصله دردسر ندارم 
 بابام تهدیدش کرد مع اگه دست از سر من برنداره تحویلش میده پلیس !!

 مهسا : واااااا .... گریه نکن حاال 
 ثمین فقط گریه میکرد 

دستاشو گرفتم و باهم تاکسی گرفتیم و باهم به طرف کافی شاپ خیابون 
 باالیی رفتیم

 
  :ماهان زبان از

 . دادم هل پا با و در و چرخوندمو قفل توي و کلید
  نفس از خبري نه بود مهسا از خبري نه
  کشیدم سر نفس یه برداشتمو یخچال توي از اب لیوان یه

 این نیست معلوم اومدم زودتر همین براي نداشتم شرکتو حوصله امروز
 !!!!!باز رفته گور کدوم دختره

  رفتم اتاقش طرف به
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 بیرون ریختم لباساشو همه و کردمو باز دیواریشو کمد در
  گشتم  درآورشو هاي کشو تک تک
  ریختم اتاقش کف و چیز همه

  گشتم رو جا همه ... و پرده پشت و کمد باالي تا گرفته تخت زیر از
 . کردم پیدا قرمز بزرگ جعبه یه دیواري کمد گوشه
 آوردم ببرون رو جعبه

  . بود داخلش شده خشک قرمز رز گل دسته یه
 ... مردونه ساعت یه
  موزیکال گوي یه
 .... کاغذ تیکه یه و
 اما است مشکل گرچه اش قافیه عشق و

 ... شد خواهد ردیف بخواهد که اگر خدا
  انداختم کاناپه روي اوردمو بیرون اتاقش از رو جعبه عصبانیت با

 میکنم مهسا راجب که فکري اون کردم دعا و کردم فرو موهام توي دستامو
 !!! باشه اشتباه
 !!!! گرفتم گر بیشتر من و چرخید در توي کلید صداي
 جعبه دیدن با ك میرفت اتاقش طرف به داشت و انداخت پایین سرشو
  وایساد

 !!؟ چیه این : گفتم زدمو داد
 !؟ میگردي منو وسایالي تو : مهسا
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 گوشش تو بزنم یکی کع باال بردم دستمو
 : گفت و شد جمع چشماش توي اشک

 بزن منو روز هر ... بزن هم فردا ... بزن امروز .... زدي روز اون .... بزن اره
 فک ... ارغوانم مثل منم اره .... بدون ارغوان و خودت جدایی دلیل منو ....

  همم با منم میکنی
 بدم و عشقت ي.گ.ز.ر.ه و رفتن تاوان باید من چرا .. میکنی اشتباه خدا به
 ... نبودي شکاك اینقدر که تو ... دیگه کن بس ....نخواستت خب ؟ هان...
 درگیر اینقدر لعنتی د ؟ کیه مال این ..... میخوام قبلو ماهان داداش من

 همه کردي فک ... رفته یادت منو ... رفته یادت تولدتم ك بودي عشقت
 میخوره بهم پول از حالم من ... نمیخواي پول مهسا بگی فقط ك ؟ پوله چی
 گالیی و کادو همه اون از شده حاال تا... میخوام محبت میخوام عشق من ...
 ؟ بخري من برا بار یع فقط بار یه میخري ارغوان واسه کع
 یادت حتی تولدمو شد بار یه چی تو ولی کردم سوپرایزت تولدت سال هر

  میدي جوابمو ورياینط حاالم !؟ بمونه
  روزیه چه شنبه سه دیگه هفته
  گرفتم تولدت برا خب
  چمه برا مردونه ساعت من

 و گرفتم دندون لبامو ... باشم اروم کردم سعی کشیدمو موهام توي دستی
 مال اونم ... عاشقانه شعر ... موزیکال گوي ... شده خشک گل دسته : گفت
 !؟ منه
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  داده بهم ثمین رو اونا : مهسا
 کردي خستم ماهان کن بس
  زدمی بغض و گریه با حرفارو این مدت همه

 
  : مهسا زبان از

 کردم قفل و در اتاقمو توي رفتم
  کاراش این از شدم خسته

  حرفاش این از
  میدادم حق بهش هم ذره یه

  داشت دوست خیلی و ارغوان
  داداشم ي شکسته دل این حق به نبینه خوشی امیدورام

  شدم لباسام کردن عوض مشغول کردمو پاك اشکامو دستم پشت با
 . نبود ماهان از خبري ولی بیرون اومدم اتاق از
 . شدم کردن آشپزي مشغول رفتمو اشپزخونه طرف به

  بود شده کننده خشته زندگی
  دیروز از تر تکراري روز هر
  ذهنت توي چرا عالم یه با

 ..... بود بابا اگه
 ؟ کیه من باباي اصن

  باشی خبر بی گذشتت از سخته
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 ... هووووف
 قرار بگه مامانش به بگم رادوین به تا خونه بیاد مامان بودم منتظر

  بزارن خواستگاریو
  مالی لحاظ از نه زندگیم هاي کثري و کم همه کنم ازدواج اگه شاید اره

  شده پر عشق لحاظ از بلکه
  کنه پر من براي و چیز همع جاي میتونه رادوین اره
  بودم رادوین با که ماهی چند این تو

 . بود شدن تر قشنگ خیلی زندگی میکردم احساس
 ... خوشیم اخر دیگه میکردم احساس ... بود شدع بهتر چی همه
 ... میشد سر آیندمون فکر با روزم و شب

  بریدم دستامو که بودم شده غرق رادوین فکر توي اینقدر
 زدم برداشتمو اولیه هاي کمک توي از زخم چسپ یه و شستمو دستمو سریع
  روش

  نشستم کاناپه روي و کردم کم و گاز زیر
 شکستن مشغول برداشتمو میز روي از تخمه مشت یه کردمو روشن و وي تی

 . شدم ها تخمه
 ... تو اومد مامان و شد باز در که بودم دیدن و خوردن مشغول طور همین
  سالم : مهسا
 ؟ اومده ماهان .... سالاام : نفس
  رفت واي اومد اره .... نباشی خسته : مهسا
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  ؟ رفت کجا : نفس
  نمیدونم : مهسا
 امممم... میاد بویی و عطر چه : نفس
 کردم درست سبزي قورمه : مهسا
 ؟ هااا نمیخوره برنج بدون ماهان ؟... گذاشتی هم برنج : نفس
  اره : مهسا
 . شد شلوغ خیلی آموزشگاه امروز ... کنم عوض لباسامو میرم : نفس
  اوهوم : مهسا
  زدم جارو دیشب میز رو نریز زو ها تخمه پوست : نفس
 باااااشه : مهسا

 
  : مهسا زبان از / خواستگاري مراسم / فرداشب
 ... میدیدم و رادوین که بود اولی بار انگار داشتم شدیدي استرس

 تموم رو کارا همه و چیدم مخصوصشون هاي ظرف توي و شیرینی و میوه
 . کردم
  شد تموم : مهسا
  شو حاضر اتاقت تو برو : نفس
 ؟ اومد ماهان : مهسا
  بگیره دوش رفته اره : نفس
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 کردم تن بود کرده آماده قبل از که لباسیو و رفتم اتاقم ژرف به خوشحالی با
  کردمو ملیح ارایش یه .

  برداشتم گوشیمو نشتمو تخت روي
 ؟ کجااایی رادوین : مهسا
 ... بود روشن نتش
 ... دقیقه سه دو از بعد

  خانوم عروس ام گلفروشی : رادوین
  عشقم منتظرتم : مهسا

  دوباره گذاشتمو کنار و گوشی
  کردم نگاه خودم به ایینه داخل از
 .... بودم شده جیگري چ
 ك بودم غرق افکارم توي اتاقم توي طور همین من و گذشت ساعتی نیم یه
 . پریدم بیرون رادوین با ایندم و خیال و فکر اعماق از اف اف صداي با

  بشنوم صداهاشونو تا چسپوندم در به گوشمو
  شما داري لطف عزیزم مرسی _
  سالم _
  آمدید خوش _
 ........ مچکرم _

........ 
 بودم دادن گوش حال در اتاق توي از همچنان من و گذشت دیگع ساعت نیم
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 ... شد اب دلمون تو قند ... ببینیم نمیزنین صدا مارو خانوم عروس این _
 ؟ جان مهسا ؟ خانوم مهسااا : نفس

  کردم سالم بلند  و اومدن بیرون اتاق از شنیدم که و مامان صداي
  سالم : مهسا
  زیبایی چقدر شما ... عزیزم ماهت روي به سالم : رادوین مامان

 موهاي مشکی چشماي و سفید پوست ملیح ارایش با ساله 50 تقریبا زن یه
  تاتو هاي ابزو و بلوند
 .... عجب

  میزد زنش از تر جوان که گندمی جو موه مرد یه
 ... افتاده فیل دماغ از دختر یه با

  منه شوهر خواهر این برخدا پناه
  ایه قهوه و مشکی چشماشون خانوادتن که اینا رفته کی به چشماش
 آورده زور به انگار و داشت اي میزه ریزه و گرد صورت رنگ پر سبز چشماي
 .... اینجا بودنش

 !! ندي قورتمون ... خوبه حاال
 !!! اي افاده

  بود من کردن رصد مشغول لبخند با که کردم نگاه رادوین به
 شدیدي استرس بود معلوم مامان و بود خورده گرع هم تو هاش اخم ماهان

 !!!! داره
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  : نفس زبان از
  داشتم شدیدي استرس
 میگیرن استرس میاد دخترشون برا خواستگار وقتی مادر ي همه .... درسته

 ... بود دیگه چیز یه از من اسنرس ولی
  زن این اشناي ي چهره

  نفر یک به فامیلیش شباهت
 .... بود زده اتیش منو گذشته که
 ولی بشه اینطور نمیخواست دلم نه

 شروینه خواهر این میداد گواهی دلم
  بشه من دختر عاشق باید شروین زاده خواهر صاف کرمت قربون خدا اي
 شد خودم زندگی شدن نابود ... بره پایین گلوم از خوش اب یه نمیزاري چرا
  مهسامه نوبت حاال بود

  ازتون بپرسم سوال یه میتونم ببخشید : نفس
 ؟ حتما بفرمایید _

 ؟ دارید برادر شما : نفس
 ؟ مگه چطور بله _

 ؟ بدونم و اسمشون میتونم : نفس
  شروین _

 . میکردم غش داشتم کم کم من مغز به زدن و خالص تیر ك واااي
 .. میخورد گرع بیشتر هم توي ابروهاش لحظه هر ماهان
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 !! نیاره یاد  به من زشت و نحس ي گذشته از چیزي میکردم خدا خدا
 ازدواج ي اجازه مهسا به و مبشد تموم مراسم زودتر میخواست دلم فقط

  نمیدادم
 .... میشد بدبخت دخترم میزاشتم نباید
  میکردم بازي دستام با مدام

  بود گرفته دست به و مجلس ماهان
 .بود هم تو اي دیگه چیز خاطر به کال یا بود فهمیده نمیدونم

  نیست راضی اونم میخوندم نگاهش از بود هرچی ولی
  بزنن و حرفاشون برن جون دوتا این بدین اجازه اگه حاال خب _

 اي تحفه همچین دخترشونم نیستا هم نیازي زیاد مامان : رادوین خواهر
 .. ریخته این از بهتر رادوین واسه ... نیست
 ؟ میگی داري چی .... رها : رادوین

 بگیریم خودمو سطح در خانواده یه بریم باید ما من داداش میگم راست : رها
 !!! ترن پایین ما از درجه سه ك اینا نه ...

  رها کن بس : رادوین
 میکرد اشارع خروج در طرف به که طور همون و شد بلند سرجاش ار ماهان
 قصد است بچه هنوز نترشیده منم خواهر ... نکرده مجبورتون کسی : گفت
  داره تحصیل ادامه

 برادر و پسر اقا واسه که بگیرید دخترایی تون از یکی بفرمایید شماهم
  ریخته گرامیتون
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 .... امدید خوش
 !!!! دارم عالقه مهسا به واقعا من اما : رادوین
 اقاشونه دیگه یکی االن ولی داشتم عالقه خیلی نامزدم به منم : ماهان

  دیگه هیچکس با یا میکنه ازدواج من با یا مهسا : رادوین
  نداره ربطی هیچ شما به من خواهر زندگی : ماهان

  میکنی التماس اینقدر ورا کن بس رادوین : رها
  رها شو خفع : رادوین
 رها ... شده تفاهم سوع کنیم حلش بشین پسرم چیع مشکل خب : شراره
 !!! برخورده طرز چه این مامان
 شما خاندان از خوشی خاطر ما دوما ... نیستم شما پسر من اوال : ماهان
 ... نداریم

 .... سرم تو خورد پتک مثل ماهان حرف این
 بود یادش و شروین پس
 ... کنم نگاه ماهان چشماي تو چطور دیگع حاال

 چیزي هیچ و .... دارع دوست منو اونم و دارم دوست رو مهسا من : رادوین
 !! کنه جدا هم از مارو نمیتونه
 کرد جدامون هم از دیگه یکی ولی داشتم دوست خیلی نامزدمو منم : ماهان
 دروغ همش ولی میکرد نفس داشتن دوست به تظاهر هم گرامیت دایی ....
 . بود

 .... بود مونده باز تعجب از من حتی همگیمون دهن
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  باشه یادش خوب اینقدر ممکنه مگه
 حرفامو یعنی .. هنننن .... بود خواب براش زدم حرف ك باري ناخری یادمه

 !!!!!شنیده
 ؟ من داداش : شراره
  شروین : ماهان
 و شده فلج ك سال دو ... بچه تا سه و دارن زن یه االن من برادر : شراره
 هم بیچارمو داداش ... رفته و برداشته هارو بچه زنشم ... میکشه زجر داره

 !!! بهزیستی گذاشته
 سختی کم من مامان چون.... !!! دیده کاراشو تقاص ك خوشحالم : ماهان

  کرده خراب لعنتی شروین اون مارو زندگی ... نکشیدع
  نمیکرد نفس داشتن دوست بع تظاهر شروین اگه
 ... نمیزد گولش اگه
  بود ندزده رو مهسا اگه
  میکرد پیدا مهسا دادن نجات براي اي دیگه فکر یه مامان اگه
  بود پیشم بابام االن
  میفهمی شدم یتیم سالگی 7،8 از من
  ندیدم بابامو سالگی 7،8 از من

  مرده یا اس زنده نمیدونم
 لعنتیه تهران این کجاي نمیدونم

  شدم مرد سالگی 7،8 از من
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 دارم مردونه دالي و در عالم یه من کندم جون سگ مثل سالگی 16 از من
 .... میکردم بابام براي باید ك

  پسرم نمیارم در سر هیچی حرفات از من : شراره
 !! کنن الیخ هاشونو عقده میخوان اینا بریم شو بلند خانوم _

 االن ك همون ... کرده اي عقده منو تو زن برادر .... ایم عقده اره : ماهان
 ! بهزیستیه گوشه

 
  اومدین خوش : ماهان
 با یا من : گفت و شد بلند سرجاش از بود کردن گریه حال در که مهسا

  دیگه هیچکس با یا مسکنم ازدواج رادوین
 !! میکنی غلت تو : گفت و زد داد ماهان

 رو تو ك همینه این دایی ... میرع داییش به زاده حالل میگن نشنیدي
  نباشه بابا االن شد باعث که همینه این دایی دزدید
  میخوام و رادوین فقط من نمیدونم رو چیزا این من :مهسا
  نشد من سهم ولی میخواستم و ارغوان فقط منم : ماهان
 !!! نکن مقایسه خودتون عشق با و رادوین منو بین عشق اینقدر : مهسا
 شماها ... بشینید : گفتم کردمو پاك بود اشک از خیس که چشمم گوشه

 گذشته درباره کم یه نیست بد هم شماها .. بدونید گذشتتون از که حقتونه
 بدونید برادرتون
 پیش سال خیلی به برمیگرده موضوع
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 . شد قبول انشناسی رو رشته اصفهان دلشنگاه اکیپمون ك موقعی
 . شدیم همسایع پسر تا چهار با و گرفتیم خونه اصفهان

  بودیم این فکر تو همش اولش
 !! شدیم اونا از یکی عاشق کدوممون هر بعد ولی کینم ضایع همدیگرو

  کرد خودش عاشق منو شروین
 نفس اون بدون میکردم احساس . بود اون من ذهن و فکر تمام ك بود طوري
 دزدید منو بود کرده جلب اعتمادمو همه ك اي لحظه درست ولی ... ندارم
 هم بودن همسایه این همه گفت بهم نداشته دوستم وقت هیچ گفت بهم

 انتقام من از تا بوده نقشه ... همه و همه بودن عالقمند بودن دانشگاهی
 شکست ... کرد خرد منو ... ما خانواده از پدرشو انتقام  بگیره

  اومد می سرم بالیی چه نبود معلوم اومدن نمی نجاتم براي ها بچه اگع
 نمیشد درگیر شروین با من جون نجات برا شروین صمیمی رفیق ماهان اگع
 ... نبود عشقش حسرت در عمر اخر تا ارغوان دوستم ... نمیخورد تیر
 و شروین نتونستن ... سرد احساس بی نفس یع شدم بعد به موقع اون از

 . کنم فراموش
 ازدواج بود عاشقم دل صد نه دل یه ك داییم پسر با کردن مجبورم خانوادم

  کنم
 ... پاشید هم از اکیپمون

  خورده شکست اینطوري من
  بود بد حالش بدجوري ماهانش بدون ك ارغوان
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 وقت چند ولی رفت هم کشور از خارج تا کاوه از انتقام براي ك هم پانیذ
 شده کشته سانحه یه اثر بر ك زدن اسمشو و عکس روزنامه توي دیدم پیش

... 
 مهرداد و شقایق به همبشه رسید عشقش به شقابق فقط اکیپمون بین از

  میشد حسودیم
  واقعی عشق یع بود این
  شدیم دار بچه باهم شقایق و من

 در هامون بچه تا ماهان و ارغوان بزاریم هامونو بچه اسم گرفتسم تصمیم
 مثل ولی برسونن بهم و دوستامون نافرجام عشق و بشن هم عاشق ایندع
 برسن بهم نیست قرار ها ماهان و ها ارغوان از هیچکدوم اینکه

  بود خوب زندگیم سامیار با
  نبودم سابق نفس اون دیگه من ولی

 . میکردم زندگی مجبوري و نداشتم احساسی
  شدم دار بچه

  مهسا و ماهان
 نیست مهسا دیدم برگشتم خرید بودم رفته ك روز یه تا بود خوب چی همه

 شد شروع دوباره موقع اون از من مصیبتاي و
  بود شده پیدا شروین کله و سر بازم ولی میشد اروم زندگیم داشت تازه

 دعوا همش میشدیم دیوونه داشتیم  ارسامی و من دزدید رو مهسا شروین
  میکردیم
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 باید میخوام سالم و بچم اگه گفت دزدیه رو مهسا گفت زد زنگ بهم شروین
 بازم میگه اون ك جایی برم ماهان با بفهمه چیزي کسی اینکه بدون

  بگیره انتقام میخواست
  نو از روزي و نو از روز بازم

  بودم ترسیده
  نمیزد سرم به فکري
  بود متنفر شروین از سامیار
  اومد می بدش

 میشد بدتر چی همه شاید بگم بهش اگه میدونستم
 .رفتم تردید و شک هزار با و گرفتم و ماهان دست
  شد بدتر چی همه ولی رفتم
  گردم بر نذاشت دیگه
 شد بدتر چی همه ... ولیییی کنم فرار دستش از بردارمو رو مهسا بود قرار
 و میکرد تهدید منو همش اون ولی رسید نالید ك رسید جاهایی به کار ...

 ... بود اي عقده میزد کتک
  تو اجباري ازدواج انتقام میخواست

 .... بگیره من از چیو همع مادرش و پدر مرگ
  دارم پسر یه شروین از من

 !؟ توعه از بردیا : گفت حرفمو وسط پرسد تعجب با شراره
 ... نمیدونم : نفس
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 ... ك هست بردیا فقط و !!! داره دختر دوتا سحر از شروین اخه : شراره
 نمیخواستم رو بچه اون من : نفس

 رویی چه با گفتم تهران گشتم بر وقتی رفتم در دستش از هام بچه با باالخره
  سامیار پیش برم

  بود مرده مادرم
 .شد هام بوه و من پناه ك جایی تنها اینجا اومدم
  گشتم کار دنبال
 . بودم منشی سازي دارو شرکت یه تو وقتیو چند
 خیاطی کالس . گشتم کار دنبال بازم . بیرون اومدم شرکت از سال دو از بعد

 کالس دوران دوستاي از تا چند با حاال تا . میکردم کار تولیدي یه تو و رفتم
  زدیم خیاطی اموزشگاه یه خیاطیم

 میگفت کع بود سالش 16 دید ضربه خیلی کشید سختی خیلی ماهان
  کنی کار تو همش نمیده اجازه غیرتم

  دیگه جاهاي تا گرفته تعمیرگاه توي از
 هم شب تا عصر از و مدرسه ظهر تا صبح ... خیلیی کشید سختی خیلی بچم
 کار سر

 دس جلوت ندارم دوست میگفت انگار نه انگار ولی نکن کار میگفتم بهش
 .... کنم دراز
  ساختم نفره یه و زندگی این من
  نیاوردم دستش به هم سادگی به
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 ... نفس بشم تا اوردم کم نفس خیلی من
  کردم پاك هامو گونه روي اشک
 به خیره مبهوت و مات تعجب از شراره بود خیس اشک از صورتش هم مهسا

 ... بود من
 .... میداد تکون پاهاشو عصبانس و کالفه ماهان
  بگم باید چی نمیدونم واقعا من ... من : شراره
 !! نمیشه درست چیزي گفتن با من گذشته نیست الزم چیزي : نفس

 
  : مهسا زبان از

 ؟ دادم دست از اینطوري بابامو من ... نداشتم باور ... نبود کردنی باور
  ؟ بوده مامان معشوقه زاده خواهر رادوین

 : گفتم میکرد خفم داشت بغض ك طور همون پ شدم بلند جام سر از
  نداره ربطی رادوین و من به هیچکس گذشته

 نمیدونم ك لعنتی شروین این چون نمیشه دلیل دارم دوست و رادوین من
 ..... !!! کنه خیانت من به هم رادوین کرده خیانت بهت میگی و هست کی
 رادوین یا ... من !!! داره دوس منو اونم .... دارم دوستش من .... من

  س .. هیچکس یا .. یا ... میخوام
  کردم قفل و بستم محکم و در و دویدم اتاقم طرف به سریع گفتم اینو

 ... بشم اروم تا کردم هق هق و گریه تونستم تا
 نداشت فایده ولی
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  میکرد دیوونم باشیم باهم رادوین و من نذارن درصد یه اینکه فکر
  میشدم دیوونه
  بود من چیز همه رادوین

  زندگیم همه
 بشم گذشته و دنیا بیخیال میتونستم باهاش ك بود کسی

 اتاقم از روز دو این تو من من میگذشت لعنتی خواستگاري مراسم از روز دو
 . بودم نیومده بیرون
 رفتم نمی موبایلم سراغ کل در .... نمیدادم هم و رادوین تلفناي جواب حتی
.... 

  میکردم فکر روز اون مراسم به و بودم کرده کز تختم ي گوشه فقط
  ؟ میشد مگه
  ؟ چی هر
 . دارم دوست و رادوین من

  میکنم خواهش ازت خدایا
  کننن جدامون هم از نزار
  عاشقیمون اخر بشه این نزار

 !!! نزااار
  کن خدایی من براي رو دفعه این یه

  گرررم دمت
 . بیرون کرد پرت پریشونم افکار از منو خورد اتاقم در به که اي تقه
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 .میشد زده اتاقم در ك بود باري صدمین این حاال تا شب او از
 . ندادم جواب قبل هاي دفعه مثل
 ؟! مهسااا : نفس

 مرگم جون !؟ بدي جوابمو نمیخواي ؟!! مامان ي مهسا !؟ دخترممممم
 نخوردیاااا هیچی روزه دو !؟ بیرون بیاي کنم کار چی !!!! دختر تو کردي

  نیااار باال منو سگ روي اون مهسا !!؟؟
 هستمااااا باتو مهساااا آییییی
 !!! زشته و گونه بچه رفتارات خیلی

 .... ساله 18/19 دختر یه واسه داره خجالت
 ... ندادم جواب

 .. چی هیچ یا رادوین یا
  : ماهان زبان از
 . شد سبز جلوم اردالن ك بیرون اومدم شرکت از
  سالم علیک : اردالن 

  سالم : ماهان
  !؟ نمیپري ما با کردي پیدا جدید رفیق : اردالن
 !!! بسی من اباد و جد هفت واسه تو ... اردالن نگو پرت و چرت : ماهان
 !؟ وقت چند نیست پیدات ؟ چیه پس خب : اردالن
 !! نمیدونستم بودن معشوق و عاشق ... اومده خواستگار مهسا برا : ماهان
  سالمتی به اااا : اردالن
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  شیروینه ي زاده خواهر پسره : ماهان
  ؟ شروین کدوم : اردالن
 !!! انداخته روز این به رو ما زندگی ك همونی : ماهان
 !!!؟ نعععععع : اردالن
  چرا : ماهان
 ؟ براش هست نقشه هم مهسا شدن عاشق االن خب : اردالن
  نکنم فک : ماهان
 ؟ میخوادش مهسا : اردالن
 !!!! نیومده بیرون اتاقش از روز دو : ماهان
 !! وخیمه خیلی اوضاع پس اوه : اردالن
 !!! چطوره نامزدي دوران : ماهان
  میکنیم ردیف و عروسی کاراي داریم ... پسر عاااالی : اردالن
 خداروشکر : ماهان
 !!! خودت دومادي انشاهللا پسر باشی سالمت : اردالن
 .... : ماهان
 مجرد نمیتونی ك عمرت اخر تا ؟ میکنی نگاه اینطوري چرا چیه : اردالن
 !!! بمونی
 !!! میتونم : ماهان
 تشریف کجا جنابعالی ؟!؟ ها میشه تعطیل دیگه ساعت دو شرکت : اردالن
 !!! میبرید
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 !!! میاي داري تازه ك بگه خودت به یکی ... منزل : ماهان
 ! نیستم االف ك شما مثل ... هستم زندگی و زن درگیر بنده : اردالن
 نبینمت چشمم جلو از گمشو : ماهان
  علی یا : اردالن

 . موندم منتظر اتوبوس ایستگاه توي و گرفتم فاصله اردالن از
  تو رفتم و انداختم در روي و کلید

  سالم : ماهان
  سالم : نفس

 !!! دختره این دست از شدم خسته ... نیست چم : نفس !؟ چته : ماهان
  رفتم باال ها پله از بکنه میخواد دلش غلتی هر بزار : ماهان
 ؟ نمیخوري ناهار : نفس

  نوچ : ماهان
 . شدم ولو تختم روي بستمو محکم و در

 !؟ برسه رادوین به مهسا نمیخواست دلم چرا
 !؟ بودم نرسیده ارغوان به خودم چون
 !؟ بود شروین ي خواهرزاده رادوین چون

 .... نمیدونم
 . نبودم راضی دلم ته بود هرچی

 ... کنم فکر ارغوان به کمتر بود شده باعث مهسا ماجراي
 !؟ بشه چی ك کنم فکر اصن
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 !!! داره اي فایده چه کزدن فکر دار شوهر زن یه به
 نگاه دیوار رو بود شده قاب ك دونفرمون عکس به کشیدمو موهام الي دستی
 برداشتن با و اتاقم ي زباله سطل توي انداختم عکسو قاب شدمو بلند کردم
 تخت روي خیس موهاي با طور همون حمام از بعد حمام توي رفتم حولم
  کشیدم دراز
 . شدم بلند تخت روي از زدمو کنار رو پتو

 در به اي تقه بستم می مچیمو ساعت ك طور همون کردم عوض لباسامو
 . خورد
  ؟ بله : ماهان
  نشست تختم روي و تو اومد نفس
  میشد تر شکسته روز به روز
 . میشد تر اضافه دستش روي چروك و پیشونیش توي خطاي به روز به روز

 . بود شده جمع چشماش توي اشک
  میشد تر شبیه دیوار رنگ به بیشتر موهاش تار به تار روز به روز

  همیشگی مغرور و سرد لحن همون با
  ؟ اتاقشع تو هنوز مهسا : گفتم
  بیرون زد خونه از یهویی پوشید لباس : نفس

 !؟ رفت کجا : ماهان
  نگفت چیزي پرسیدم هرچی بود عصبانی خیلی نمیدونم : نفس

  بکنیم باید کار چی ببینم نده گیر بهش زیاد کن ولش : ماهان
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  ؟ میري داري کجا : نفس
  : گفتم بیروت میرفتم اتاق تو از ك طور همون کردمو مکثی
  رفتم می باید پیش سالها ك چیزي دنبال : ماهان
  ؟ میري داري کجا ؟ چی یعنی : نفس

  گمه زندگیم تو خودش ولی شناسناممه تو اسمش ك کسی دنبال : ماهان
 بیرون زدم خونه از گفتمو اینو
 
  : مهسا زبان از

 . بودم نشسته داشتم قرار باهاش ك پارکی نیمکتی روي
 !؟ اصن نداشت امکان .  میپیچید سرم توي مدام دختره اون حرفاي
 تگه . نمیزد اتیش و اب به خودشو اینطوري نبود اگه  بود من عاشق رادوین
  داشت دوستم

  ؟ چی بگه راست دختره این اگه
 دروغ بهم رادوین اگه ؟ چی بزنه گول بخواد دختره این مثل منم رادوین اگه

  ؟ چی باشه گفته
 . بود شدن منفجر حال در بمب مثل مغزم
 .... خدایا
  بشه اینطوري عشقمون نبود قرار

 ... کن خدایی من براي و بار این یه خدا رو تو
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 باشه غلت کرده پیدا منو چطوري و کیه نمیدونم ك عجوزه این حرفاي همه
... 

 !!!!؟ نداره امکان خدایا
  نمیشهههه

  ؟ داره مدرك حرفاش اثبات واسه گفت
 !؟ باشه الکی هم مدارك میتونه !؟ چیه مدرك
  کرده خیانت بهم رادوین واقعا خدایا

  ؟ بیرون بکش عشقم منو زندگی تو پات بگه بهم کرد جراعت چطور دختره
 .... رادوینم زندگی همه من گفت شدم الل
  باهمیم سال چهار رادوین و من گفت وقتی شدم الل

  زندگیشم من میگه رادوین گفت
 !!! نمیشه تو من برا هیچکی نسیم میگه رادوین
 .... همش باشه دروغ همش خدایا

  بودم نشسته ك بود ساعتی نیم
 خورده بهم حرفاش شنیدن با حالم ك دختره اون اومدن از داشتم کم کم
  . میشدم امید نا بود

 !؟ پیشش دیگه یکی و باشع عاشقش یکی ؟ میشه مگه اخه . نداشت امکان
 . پیچید گوشم توي نازش و عشوه از پر صداي
 !؟ نه باشی مهسا باید تو .... سالم : نسیم

  ؟ بود بهتر من از چیش دختره این
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  عملی تاپاش سر هه
  لنز چشماش

 اومد می بدش لنز از رادوین
 . اومد می بدش کرده عمل دماغ از رادوین
 دختراي عملی قیافه تا صد به تورو صورت طبیعی زییایی میگفت بهم رادوین

  نمیدم دیگه
 

  ؟ ندیدي خوشگل چیه : نسیم
  ؟ عملی نکنه سوراخ و ازون الیه نفست به اعتماد : مهسا
 ..... کردم جا رادوینم دل تو تو از بیشتر ك حاال هستم هرچی : نسیم
 تلفنی حرفامو وگرنه بدم نشونت میخواستی باور براي ك مدارکی فقط اومدم
  بگیر و پاکت این بیا زدم بهت

 میگم بهت بازم اخرین براي ... هس تو این بشه ثابت بهت باید ك هرچی
 !!! خوشگله میبینی بعد ك بیزون بکش من رادوین زندگی از پاتو
 . شد بلند نیمکت روي از و داد دستم و پاك

 خشکم جا همون و افتاد دستم از پاکت عکسا دیدن با کردمو باز و پاکت در
 زد
 

  رادوینه کپ ك لعنتی عکس این دونفره عکساي این نمیشد باورم
  نبود رادوین این نه



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 395  

 

  بشنوم رادوین خود زبون از باید !!! میدید اشتباه چشمام
 .... بده توضیح برام رادوین باید
  کرده خیانت بهم بگه خودش باید

 ... بیرون بکش من زندگی از پاتو بگه خودش
 .... میمیره رادوین بی مهسا
 .... رادوینشه زندگیش همه مهسا

 .... نمیکنه خیانت مهسا به رادوین
 .... داره دوست مهساشو رادوین

 ... بود بریده و امونم اشک
  فتوشاپ فتوشاپه همش عکسا این

 سوت باعث پی در پی بوق . گرفتم و رادوین شماره میلرزید ك دستایی با
 . میشد مغزم کشیدن
  نفسم سالم : رادوین

  : گفتم زدمو داد
 ؟ چیه اینا ببینم اینجا بیا پاشو .... مرد نفست : مهسا

  ؟ مهسا شده چی : رادوین
  مرد مهسات : مهسا

  ؟ میگم بهت شده چی ببینم شو خفه جون از دور : رادوین
  ؟ کیه نسیم رادوین : مهسا

 ؟! کیه نسیم ؟ نسیم کدوم : رادوین
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  میگه چی دختره این رادوین : مهسا
 ؟! میگه چی لعنتی این رادوین
 ..... شده چی بگی نمیزنی حرف ك درست ! ببینم نکن گریه : رادوین
 !؟ پیشت بیام تا کجایی
  اتش و اب پارك : مهسا

 ..... کردمو قطع و گوشی
 ... بود بریده و امونم گریه و هق هق
 کابوسه یه همش اینا
 
  : ماهان زبان از

  لطفا سیگار یه : ماهان
  ؟ جوون مارکی چ _

 ترینش گرون : ماهان
  شدم دورازش و گرفتم دکه پشت پیرمرد از و سیگار پاکت

 . کرد سیگاري منو یادگاریش فندك
  لبم گذاشتمش و سیگار زیز کشیدم و ارغوان فندك
  :دادم ادامه زدنم قدم به و کردم پلی و اهنگ .... بود گوشم توي هدفون

 پانسمان ارشاد آهنگ متن
 
 خواه خود مرام بی یه بودي بد تو



  مونکیپا 
  

WWW.ROMANDOONI.IR 397  

 

 
 وودکا هاي شیشه به دادم جاشو که نامرد یه
 
 گلم بنویس خودکار یه کاغذ یه
 
 خودم به لعنت ولی کردي بد تو
 
 باز کنیم خلوت بیا
 

 تو با مرهمش و میدم نشون زخمامو من
 
 بازم کنیم بازي بیا
 
 عشقاتو منم بشمار سیگارامو ته تو
 

 خونه میرم خستگی با کار و کار همش
 

 میرنجونه مادرمو خطیمم خط اعصاب
 
 شب هر قرص با میخوابم یا نمیخوابم یا
 

 کفشم جفت همین جز به نموند پام به هیشکی
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 میشه خاموش سیگاره این نبودت تو کردي فکر
 
  میکشم ناموس فوش دنیا به میوفتم یادت نه

 ؟ بنده دلت کی به بگو
 

 خنده استیکر یه جوابت دارم دوست گفتم
 

 که میرسی بهش داري میرسیم هم به گفتی
 

 پرسینکه یه زیرلباتم شدي باکالس
 

 سازم این سیماي روي حس بی انگشتاي این
 
 میسازم دنیامو من کردي خراب خودتو تو
 

 اره شیطونی ولی بودي فرشتها شبیه
 

 آره شیطونی پیششی امشب
 

 میري کجا داري رسیدي خودت به قد چه
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 داره مهمونی امشب اي ه.د.ا.ز م.و.ر.ح کدوم
 
 لعنتیا نبرینش باز دعوتی که
 

 زدیا حرف  بودي خودت منی عشق که گفتی
 

 عصبیا آدم دسته اون از شدم کن نگا
 
 اثریا ازم نمیبینی میرسه روزي یه
 

 کیا دست خورده پاکت تن به بگو
 

 سیگار بسته یه ساعت یه تو منی مثل توهم
 

 بکشا دست کارات از چشات عکس من دارم
 

 ماهان بسه بگو تو بگو چیزي حداقل
 

 مونده هنوز حرفام آخه نمیکنم بس
 

 خونده چی روانی این که میکنی مسخره شاید
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 نمیکنم بس
  سوزونده و بالم و پر بازیات بچه اون نمیدونی ك تو اخه
 نمیکنمو بس

 اخر دیدم چشم به  خیانتاتو همه کن باور میدم کشش
  نامرد بینم بچش و هوس طعم برو
  مادر میگم بهش ك دارم عشق یه من

  رفتت روي رنگ و سیات چشاي
 دستم تو خودکار

  دفتر روي اشک 
  خفم کرده بغض ك نمیدونی اصن و اونی پیش تو

 اتاقم کمد تو هس هنوز لباسات
  میزارن سر بالشت رو تو با خیلیا دارن شمارتو ك رفیقام و دوست همه
  بیزارم شب خواب از خوابمو تو میاي شبا
 نشما قاتلت ببین کن بس

  زمین رو زور به ها کوچه تو نکشمت
  باالیی االن تو
  زدي رو عالم به بودن من با واسه روز یه

  کنارش دادي فحش کلی من به شدي برند شنیدم
  یادش به ریخته هري دلم کنید ولم
 تقصیري بی انگاري نکن نگاه طوري من به
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  نمیترسیدي هیچی از دادي بازي و نفر صد تو
  خورده ترك قاب مشت یه

  مرده ك اي روحیه
  خورده ترك قاب مشت یه

  مرده ك اي روحیه
  گنده زخم یه بازو رو سیگار یه فندك یه

  پانسمانم بکنه اینجا نیست کسی حتی
  نه ما واسه ولی اره شدي فدا تو
  خونه مبل رو لش سرد اب لیوان یه
  اونه کپ لعنتی دستمه عکس قاب یه

 ادا همون هنوزم قیافه همون هنوزم
  نداد امون خیانتاش ولی داشتم دوستش من

  کباب کرده منو دل اون پیش هات خنده
 خراب کله همون ماهانم همون هنوزم

  خیانتات ي همه میکنه روانیم که
  لبات لبخند منو میکشه هنوز ك

  رومه روبه  عکسات ولی اونی پیش ك خودت
 بودم دیوونه انگاري الکی میخندیدم

  رو روز کل ك روزي اون درست دیدم بیرون عشقمو امروز ك گذاشتی پست
  بودم خونه تو
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 خوشحالی تو ك دیدم دردام تموم وسط
  فتوشاپی خدا به خوشگلی خیلی کردي فکر

  ابی لنز به لعنت تو چشماي به لعنت
  بخوابی بنز توي ك واسم رفتی ابی زیر

  حسمون همه شبیه میگفتی یادته
  مثلمون نیست کسی اصن میگفتی یادته
 بود زنده دلمون تو ك عشق اون مرد
  بگذریم ... هه ... عروست ك بگم مادرم به

  رفتت روي و رنگ و سیات چشاي
  دستم تو خودکار

  دفتر روي اشک
 خفم کرده بغض نمیدونی اصن و اونی پیش تو

 بود من زندگی شبیه چقدر اهنگ این
 
  : مهسا زبان از

 . بدم توضیح برات میخوام نکن گریه لعنتی د : رادوین
 ! بده توضیحححححح : زدم داد

 خودشو میخواست هی بود من دانشگاهیاي هم از یکی نسیم : رادوین
  ببین فتوشاپه هم عکسا این .... نمیدادم محل بهش منم من به بچسپونه
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 از ك عکس این کن نگا .... بدم نشونت تکی میخواي رو عکسا همین عین
 .... نگا اینجاشو اینم .... ببین منو رخ نیم تو .... هست سر پشت
 اینطوري ك میخواستم رو دسگه یکی اگه من لعنتی د .... فتوشاپه اینم
 ... نمیزدم له له تو براي
 اعصابم ؟ هان !؟ بیاد خوشم عملیه سرتاپاش ك دختره این از باید چرا من

 ... نکن ترش خرد خرده
  بخوام تو جز به کنم غلت من
  اه اه اه

  . نشست نیکمت روي کشیدو موهاش الي دستی
 !!!! نکن گریه : رادوین
 : مهسا هوووف .... باال بردم صدامو ببخشید ..... نکن گریه میگم : رادوین
  شدم خسته رادوین
  بیشتر من : رادوین
  میخوام رو تو فقط من : مهسا

  بیشتر من : رادوین
  کنن جدامون هم از نمیخوام : مهسا

  نمیکنه جرات کسی : رادوین
  نمیزاره ماهان : مهسا

  ؟ مهسا : رادوین
  جانم : مهسا
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  اخرش تا : مهسا ؟ دیگه باشی من با میخواي : رادوین
 کنیم فرار بیا : رادوین

 
  : ماهان زبان از

 جدیدا ماشین نمایشگاه یه به میرسی کنی رد ك و میدون همین این _
  نوید اسمش هست شریکش ولی نه یا باشه اونجا خودشم نمیدونم

  ممنونم : ماهان
  پسرم میکنم خواهش _

  نیستم شما پسر من : ماهان
 . گرفتم فاصله میپرسیدم رو بابا ماشین نمایشگاه ادرس ك آدمی دهمین از

  . داشتم عادت سختی همه این به من و سوخت می افتاب نور زیر صورتم
 اگه بهش بگم چی ... ماشین نمایشگاه همون به رسیدم و کردم رد و میدوت
 ... دیدمش

  ؟ میشناستم ؟ میشناسمش ببینمش اگه اصن
 .... ك پسرتم اون من بگم

 . شد سست پاهام ك جلو برم اومدم
  ؟ کجاااییی بابا

  ببوسه و دستات بیاد میکشه خجالت ماهانت ببینی ك کجااایی
  ؟ کجا کجایی ... شده پسرت شکست باعث نبودت ببینی ك کجایی
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 ظاهرتون از ... جدیده مدالمون همه کنم؟ کمکتون میتونم  امدید خوش _
  . هستید گرون عروسک یه دنبال معلومه
 . داشتم کار موحد سامیار اقاي با من ببخشید : ماهان

  نیستش االن سامیار _
  ؟ ببینمش میتونم کی : ماهان

  نمیدونم _
 ... میمونم منتظرشون نداره اشکال : ماهان

 .... راحتید طور هر _
 ؟ نه باشید باید نوید اقا شما : ماهان
  ؟ میشناسم شمارو من : نوید

  میزاشتی سرم به سر زیاد بودم بچه هه : ماهان
  نمیشم متوجه : نوید

 میفهمی بیاد سامیار : ماهان
 
  : مهسا زبان از

  ؟ دیوونه میگی چی : رادوین
 اروم زندگی یه .. دور جاي یه میریم .. راهه تنها این .... کنیم فرار : رادوین

 تو و من فقط .... همه از دور .... خانوادمون هاي دعوا و جنگ از دور ....

  مهسا ... راهه تنها این ....
  میشه راضی لعنتی من خانواده نه
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 ... تو خانواده نه
 .... است تشنه من خون به ماهان

 .... خداااا رو تو .... عشقم .... مهسا داره من خانواده از کینه کلی مامانت
 ..... کردم اندازه پس پول خورده یه من .... میکنم خوشبختت

 .... بسته شروع برا
  هست شمال تو ویال یه
 خونه جا یه تا اونجا میریم ... دادن بهم پارسال تولدم کادو ... خودمه اسم به

  مهسا .... میریم میکنیم عقد ... مهسا ... کنم پیدا
 .... ولی باشه : مهسا

  میدم خبرت میکنم جور و جفت چیو همه خونه برو ... نیار ولی : رادوین
 خیلی مهسا دارم دوست خیلی
 ؟ کنیم فرار نتونستیم اگه ؟ چی نشد اگه : مهسا

  باشه میره پیش درست چی همه کنی گوش بگم هرچی اگه : رادوین
 . میدم ام پی بهت ... قبل مثل خونه میري عادي خیلی االنم

 خونه طرف به گرفتمو دربست یه اومدم بیزون پارك از دادمو تکون سرمو
 رفتم

 
  : ماهان زبان از

 نبود شدم گم از خبري هنوز و بودم نشسته نمایشگاه توي صندلی روي
  ؟ سامیار یا نفس ؟ بوده کی از اشتباه اصن ؟ میگشته ما دنبال اونم یعنی هه
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 لج مهسا با موقع اون من اگه ؟ هس منم تفصیر ؟ شده اینطوري چرا اصن
 شروین اونطوري خب ؟ بودم بچه خب ؟ مارکت سوپر تو رفتم نمی نمیکردم

 زندگیمون شده چی ببین  حکمتت قربون خدا اي ؟ دزدید می و دوتامون هر
 ... بود زدع زل بهم بدطوري نوید ؟

  ؟ خلوته اینقدر اینجا همیشه : گفتم و شکستم و نمایشگاه سکوت
  نه : نوید

  ؟ میاد دیر اینقدر همیشه سامیار : ماهان
 بگو هس ماشین درباره ؟ داري کار وي سامیار با .... بانک رفته نه : نوید

  ؟ کنم کمکت
 ... بیاد میکنم صبر ... نیس ماشین درباره نه : ماهان
  ؟ بود چی حرف اون از منظورت نگفتی : نوید

  ؟ حرف کدوم از : ماهان
  ؟ سامیاري اشناهاي از .... میذاشتی سرم به سر زیاد بودم بچه گفتی : نوید

  اره ... هه ؟ اشنا : ماهان
  غریبه پشت هفت .... غریبه اشناي یه گفتم و زدم پوزخند یه دلم توي
  ؟ چکارشی : نوید

  ؟ اومدي دنیا ماهه شیش : ماهان
  جون پسر درازه خیلی زبونت : نوید

  رفته کی به نمیدونم ... اره : ماهان
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 پاهامو میگرفتم استرس ك اوقات اغلب مثل و کشیدمو موهام الي دستی
  . شدم کار همون مشغول میدادم تکون
 پیدا رو اینجا نمیتونستم راحتی این به نمیداد بهم و ادرس نفس اگه شاید
  کنم

 .... میکرد همکاري باهام زودتر نفس اگه شاید
  میترسیدم چیزي یه از

  ؟ بودي حاال تا ك جایی همون برو بگه و بزنه پسم سامیار میترسیدم
 ؟ چی برگردوند ازم روشو پسرشم من فهمید تا اگه ؟ چی ببینمتم نخواد اگع
 میشه نابود بود کرده خرد ارغوان ك غرورمو موقع اون
 

  باشه شده شکسته و پیر خیلی شاید ؟ شده شکلی چ یعنی
 .... نفس مثل
  باشه کشیده سختی خیلی شاید
 .... نفس مثل
 ... داده تشکیل و جدید زندگی یه شاید اصن ... خوشحاله نبودمون از شاید
  باشه مزاحمت زندگیش تو سال همه این از بعد ما اومدن شااید

  میخورد مغزمو ها اگر و شایدا این
  ؟ کجاست این پس

 ... انداختم دستم پشت مچی ساعت به نگاهی
 .... بود افتاده کار از و بود شده خراب باتریش انگار
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 میگذشت دیر ساعت ي انگار نه ولی
 .... بود نفس و خورد زنگ گوشیم

 .... تماس رد
 بعد مامان میگفتم بهش بعد میشد مشخص چیزا خیلی تکلیف باید اول

  میدادم جانم با کردناشو صدا جواب
 .... بعد

 ك بودم معنا تمام به مرد یه دنبال و بود شده دوخته نمایشگاه در به نگاهم
 .... بود کرده خیانت بهش زنش
  ؟ اومد می حساب به خیانت واقعا
 ؟ میداد نجات رو مهسا باید راهی چه از پس

 هم بود نفس هم االن بود نگرفته تصمیم زود نفس اگه شاید ... بود شاید
 .... نبود کار در دیگه ي بچه یه هم ... مهسا

 اي قهوه ي مردونه کفش جفت یه بود شده دوخته در به همچنان چشمم
 . کرد نمایی خود نمایشگاه سفید و براق هاي سرامیک روي

 ؟ ببره رو ماشین اومد صمدي نوید _
 ... میشدم عاشق ك بود باري دومین این شاید ... لرزید قبلم
 ... پدر عاشق ... اینبار و ارغوان عاشق بار یک
 ... بود گم زندگیم تو خودش ولی بود شناسنامم توب اسمش ؟ پدر

 جواب چی نمیدونستم است چیکاره پدرت پرسیدن می ازم ك هربار یادمه
 ؟ بدم جواب چی داري عمه داري عمو تا چند پرسیدین می وقت هر ؟ بدم
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 وقت هر باباهاشون بغل پریدن می مدرسه از بعد ها بچه میدیدم وقت هر
 گذشته بگذریم ... باباهاشون از گرفتن عیدي اینقدر میگفتن ها بچه میدیدم

 ... ساخت درد کوه من از گذشت ها
 ... بود شده فلج پاهام
 ... میگفتم بهش چطوري باید حاال

  شدم بلند نفره تک مبل روي از
 ... داره کار تو با اقا این ك گفتسامیار به نوید

  خدمتم در پسرم بفرمایید  : سامیار
  پسرم ي کلمه بخشه لذت چقدر ك وااااي

  نیستم شما پسر من میگفتم پسرم میگفتم بهم یکی وقتی همیشع
 .... بودم نشنیده خودم باباي  زبون از رو کلمه این وقت هیچ چون
 بود خودش .... حاالاا ولی
 ... داد دس بهم عجیبی حس یه
 .... بود بابا این اره

  خدمتم در : سامیار
  بزنم حرف باهاتون میخواستم : ماهان
  میشنوم پسرم بشین : سامیار
  نشستم منم و نشست
 سر ك بگم اینطوري بزار ... کنم شروع کجا از ... بگم چطور خب : ماهان
 ... نبوده خودم دست من نوشت
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  کنم معرفی خودمو اول بزار اصن نه
 نبودت از شدم خسته من بابا ... پسرت ... هستم موحد ماهان من .... من
 نفس دارم قبول من ... شده خسته هم نفس ... شدیم خسته مهسا و من ...

 ولی .... کرده اشتباه خیلی
  بگم چی اصن... بگممم چطور

 چشمتم از اشک ..... ولی باشه دیر االن شاید میدونم بگممم نمیشه روم
  پایین ریخت

 گریه ... درد و غرور همه این با من .. غرور کوه ... موحد ماهان ... من از
 .... کردم

 بودم کزده ول رو مهسا یادته بابا : گفتم گریه و مردونه بعض همون با
 مامان یادته ... بزن االن ... بزن بیا .... گوشم در بزنی خواستی شد اونطوري
 ... گوشم در بزن .... بزن االن تو بیا .... نداشتی گوشم در بزنه خواست

 . شدم خسته من ... بزن بیا ... شدم ادم شاید
  کرده خم کمرو نبودت

  شکسته و نفس کمر
  پشیمونه خیلی ولی کرد اشتباه

 .... بودم قربانی منم .... بودم شاهد من .... میدیدم من
  باش حاال ولی .... نبودي بابا

  بهم کرد خیانت داشتم دوستش بود ارغوان
  میره کج راه مهسا نیاي اگه بابا
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  گرفته دست سیگار امرو پسرت گوشم در بزنی کجایی بابا
 ... بگرد و پسرت جیب بیا ... بگرد و دخترت اتاق بیا گوششش در بزن

  گوشش تو بخوابون کردي پیدا ك سیگارو
  نیستی خودت هست اسمت ؟ خالیه خونه تو وجودت ؟ نیستی چرا

 .... نیستی
 .... نیستی

 ... باش و بیا
  : مهسا زبان از

 . بود مشغول اشپزخونه توي مامان داخل رفتم انداختمو در روي و کلید
  سالم : مهسا

 هم داشتم استرس هم .... اتاقم توي رفتم سریع و نموندم جواب منتظر
 و من اینکه از خوشحال و کنی فرار نشه اینکه از استرس .... بودم خوشحال

 تنگ مامان و ماهان برا دلم هم طرف یع از باشیم باهم میتونستیم رادوین
 برام حامی بزرگترین ولی همیشه میکرد بداخالقی ماهام درسته .... میشد

 ... پدر یه هم داداش یه هم ... واقعی داداش یه .... بود
  ؟ مهساااا ؟ مهسااااا : نفس
  ؟ بله : مهسا
  داریما مهمون امشب : نفس
  ؟ کی : مهسا
  اینا کامران : نفس
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  بگو ماهان به چ من به : مهسا
  بدونی ك گفتم : نفس

 ایستادمو ایینه روي به رو . بود ما نخ تو زیادي هم کامران این هوووووف
 زندگیم ولی نداشتم و زیبایی این من میشد چی .... انداختم خودم به نگاهی
 ك کت حال برو جاش به .... خانوم مهسا نباش ناشکر ... بود درمون درس
 .... خوشگلی اینقدر

 . زدم ثمین به زنگ یه برداشتمو گوشیمو
  کوري ماري خانوم سالم الو : مهسا
  ؟ خوبی ، سالم : ثمین
  ؟ چطوري تو ، مرسی : مهسا
  نیستم خوب : ثمین
  ؟ سهیل خاطر به چرا : مهسا
  ؟ خبر چ رادوین از ؟ چطوري تو .... بیخیال : ثمین
  نمیدونم .... نیس خبري : مهسا
  ؟ شد چی خواستگاري : ثمین
  نه میگن مامان و ماهان .... هیچی ك فعال : مهسا
  کردي قبول راحتی این به توام : ثمین
  بیارم دست به باید میخوامو ك چیزي ... میشناسی منو ك تو نه : مهسا
  حالت به خوش : ثمین
  ؟ ببینمت نمیاي : مهسا
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  خونمون بیا تو : ثمین
  بیا پاشو تو نیس حسش : مهسا
  ندارم حوصله منم : ثمین
  میبینمت بعدا پس باشه : مهسا
  فعال ... بعد ... بشه بهتر حالم کم یه : ثمین
 خدافظ : مهسا

  : ماهان زبان از
  میکرد گریه و بود کرده تعجب میزدم حرف ك مدت تمام

  گرفتم دستشو زدمو زانو جلوش و شدم بلند صندلی رو از
 ببوسم دستاتو بزار خدا رو تو : ماهان

 . بوسید سرمو و کشید دستم تو از دستشو
 طعم شیرینه چقدر . بود بخش لذت و شیرین بوسه این چقدر ك وااااییییی

 ...... پدر هاي بوسه
 االن شاید میدونم .... کرد سر تو بی نمیشه دیگه .... خدا رو تو بابا : ماهان
 نفس .... نه نشد ولی ؟ نگشتم دنبالت این از زودتر چرا بگی خودت پیش

 .... میکرد عوض و بحث ... نمیگفت ..... میکردم التماسش ... نمیگفت
 کردم گریه تونستم تا و گذاشتم پاهاش روي سرمو ..... نتونستم .... نشد

 ........ بود اي لحظه چ که واي ...... میریخت اشک من پاتاپاي اونم......
 حس ... میرفت فرو موهام توي چروکش و پیر تقریبا دستاي ك اي لحظه

 .... واقعیه عشق این میکنم حس .... شده خالی هام غده تموم میکردم
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 میشه کشده خالف به ماهانت برنگردي .... برگرد خدا رو تو بابا : ماهان
 و نفس خدا رو تو .... برگرد خدا رو تو .... میشه بدبخت مهسا برنگردي

 .... ببخش
  نیستی ساله 18 سالمه 24 االن من .... ببین بیا خدا رو تو
  دارم حرف برات سال 18 قد
 مسافرت عید هر ... بودن کوه باباهاشون با ها بچه جمعه هر یودم بچه بابا

 .... میگرفتن عیدي باباشون از سال هر .... بودن
 .... نبودي تو ولی

  میشد حس خیلی نبودت و نبودي
 شد سبز سیبیال این شد سالم 16 وقتی از خودم واسه شدم مرد وقتی از بابا

 اینه زندگیمون وضع ك شده چی فهمیدم چیه ب چی فهمیدم درست وقتی
 عشق چون .... نفس میکنم صداش هنوزم .... نکردم صدا مامان و نفس
 دلش نفس بابا .... ایه مزه چ خیانت فهمیدم کرد خیانت بهم خودم

 .... بودم نکرده ول رو مهسا لعنتی من اگه ..... کنه خیانت بهت نمیخواست
 کردي داغون خودتو بابا بسته .... کن بس .... پسرم .... ماهان : سامیار
 هاي شونه فقط ك دارم مردونه دالي و در عاام یه ....پره خیلی دلم : ماهان

  برگرد خدا رو تو... میخواد رو تو
 شد برآورده ارزوم باالخره .... ببینمت میتونم نمیشه باورم هنوزم: سامیار

 منی ماهان تو نمیشه باورم هنوزم ....بریزم اشک سیر دل یه و ببینمت ....
.... 
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  ببینتت مسخواد دلش خیلی مهسا .... خونه بریم پاشو : ماهان
  اینجا بیاز زو مهسا فردا .... ندارم و نفس با شدن رو روبه آمادگی : سامیار
  ؟ ببخشیش نمخواي یعنی : ماهان
 نمیدونم : سامیار

 
  : مهسا زبان از

  میرسن مهمونا االن کجاس ماهان ببین بزن زنگ یه برو : نفس
  تا صبح اصن ؟ داریم مهمون نمیدونه مگه میاد باشه هرجا چ من ب : مهسا
  ؟ هس اونم به هس کارام و کن به حواست ك اینثدري ؟ کجاس حاال
 براش اتفاقی .... دادم بهش باباتو نمایشگاه ادرس صبح نمیدونم : نفس

 .... نداد جواب زدم زنگ باشه نیوفتاده
  برم باهاش منم میگفتی :مهسا
  جنابعالی بودي بیرون : نفس
 ... کردي کارو این چرا .... ببینم بابامو میخواد دلم منم : مهسا
  بدم نجات رو تو چون : نفس
  ؟ کردي خیانت بهش چرا دیگه ولی میدادي نجات منو : مهسا
 ... اسونه گفتن ب ... بفهمی ك نیودي من موقعیت تو : نفس
 ؟ بود چی مثال موقعیتت : مهسا
 .... زور به و بخوري کتک روز هر : نفس
 !؟ بدي نشونم رو بابا عکساي میشه : مهسا
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 کوچک البوم یه خیاطی دفتراي زیر من اتاق توالت میز کشوي تو برو : نفس
  گذشتمه خاطرات همه ....بیار هست

 و برداشتم و البوم بود گفتع مامان ك جایی همون از شدمو بلند سرجام از
 . برگشتم سرجان

 .... کرد باز و البوم در و زد لبخند یه مامان
 ... بودن دختر تا چهار البوم اول

  پانیذ هم یکی این ... بود ارغوان اینم ... شقایق این ....منم این : نفس
 خواهرایی این از هم عاشق .... بودیم همدیگه جونی جون دوستاي چهارتا ما
 ..... میدن هم برا هم جونشونو ك
 اینم .... بیچاره ماهان این .... شروین اینم ... اینم ... هست کاوه این

 ..... بود ما اکیپ رقیب پسر اکیپ این .... مهرداد
 هس ماهان و تو هاي بچگی این
 ..... بابات و من اینم ..... و .... نشد عروسم ك حیف .... ارغوانه ك اینم

  دیدم بابامو عکس حداقل باالخره
 .... سال 18 از بعد
 ... بودم کدومشون شبیه دقیقا نمیدونم من
 رفته مامان به ماهان و من رنگی چشماي ك فهمیدم اینو ولی ؟ مامان یا بابا
.... 

  پایین ریخت چشمم گوشه از اشک
 ... میشناختمش اسم به فقط ك اي واژه .... بابا
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 خیلی منه تقصیر .... نبود خوب حالش انگاري ... انداختم مامان به نگاهی
 .... خب ولی میکنم اذیتش
 .... بود کرده جمع درد از صورتشو و بود گذاشته قلبش روي دستشو

 ؟ خوبی ؟ خوبه حالت مامان : مهسا
 میکشه تیر هی قلبم هست وقتی چند یه ... نیس چیزي .... اره ... ا : نفس
.... 

  دکتر بریم پاشو خب : مهسا
 ماهان ببینی زدي زنگ ... میان اینا عفت االن دکتر بریم چیو چی : نفس

  ؟ کجاست
 !؟ کرده پیدا رو بابا یعنی حاال تا بنظرت .... نمیزنم : مهسا
 ... : نفس
  ؟ مامان ... زمان امام یا ؟! مامان .... مامان : مهسا
 صداي ك کشیدم جیغ .... نمیداد جواب میزدم صداش هرچی نمیداد جواب

  شد بلند اف اف
  برداشتم و ایفون و رفتم طرفش به سریع
 کرده غش مامانم برس دادم به خدا رو تو جون عفت : مهسا

 
  : ماهان زبان از

 احساس یه بود زندگیم شب بهترین امشب .... بود شب نیم و 3 ساعت
 . داشتم خاصی سبکی
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 شیرینی و میوه روشن طور همین چراغا داخل رفتم انداختمو در روي و کلید
 .... مبل روي کامران کت و میز روي

  ؟ رفت یادم چرا پس .... اینجا بیان اینا کامران بود قرار امشب واااااي
 ؟ مهسا ؟ مهسا ؟ نفس : ماهان

  اینا هستن کجا پس
  گرفتم زو مهسا شماره برداشتمو گوشیمو
  نمیباشد پذیر امکان نظر مورد مشترك دستگاه

 . گرفتم و کامران گوشی کردمو قطع
  بیب بیب بیب بیب

 ؟ جانم : کامران
 مهسا و مامانم .... نیستی خودت ماس خونه کتت کجایی تو پسر : ماهان
 ؟ نیستن
 بیمارستانیم : کامران
  ؟ چی واسه بیمارستان : ماهان

  شده بد حالش مامانت : کامران
 !؟ بیمارستان کدوم : ماهان

 .... آژانش زدم زنگ و کردمو قطع گوشیمو
 .... بیمارستان به رسوندم خودمو عجله با
 ولی بودم دلخور دستش از .... سال همه این گاه تکیه بود کی نفس جز به

 .... بود بزرگی ي واژه .... بود مامانم .... بود مادر
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  ؟ شده چش ؟ کجاس ؟ شده چی : ماهان
 .... همین گرفته درد قلبش کم یه .... باش اروم : کامران

 ... میکرد گریه مهسا و بود گرفته بغل توي رو مهسا پارمیس
 .... بود دستش قرآن و تسبیح یه و بود نشسته صندلی روي جون عفت

 ... کنه آروم منو میکرد سعی ك هم کامران
  شدم داغون یهویی خیلی دوباره
 قول من .... کن خوبش تو ... نشه چیزیش نفس کن کمک خودت خدایا
 .... مامان بگم بهش دیگه بعد به این از میدم
 ... بابا و مهسا من .... میکنم درست و زندگیمون خودم اصن .... میدم قول

 میخواد دلش خیلی نفس .... کنه ازدواج خواست دلش هرکی با مهسا میزارم
 .... بشه تموم جایی یه باید ارغوان بگیرم سامون و سر من
 .... میکنم خواستگاري پارمیس از

 من و ببینه اینارو ي همه ك شه خوب نفس فقط .... اینده تصمیماي اینم
 .... ببینم لباس روي و لبخند سالها از بعد بتونم
 .... میکنم خواهش خدایا

 ... شکلیه چه خوشبختی بفهمیم بزار
  بشع تموم سختیا بزار
  بشه تموم بودن پدر بی

  بشه تموم ارغوان
 ... باشه مهسا اون و برسه عشقش به باالخره یکیمون بزار
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 ... داره دوست و رادوین خیلی
 .... خیلی

 .... ارغوان کاشکی
  کنی فراموشش بده قول االن همین از ماهان ... بیخیال

  کنی پاره واقعا عکساشو بدن قول
 .... کنی فکر رو به رو دختر این به و دور بندازي یادگاریاشو

 .... بود گذینه بهترین پارمیس اره
  میکرد پر من براي و ارغوان جاي باید اون شاید
 .… بشه خوب نفس فقط خدایا

  : مهسا زبان از بعد ماه 3
 حواستون ... نکنیا رانندگی تند رادوین ... باشین خودتون مواظب : ماهان

  علی یا .. همراهتون حق دست ... باشید دیگه هم به
 هستااا خانومم ناسالمتی ... هست بهش حواسم زن برادر چشم : رادوین
 هم وقتی ... منه خواهر باشه تو زن اینکه از قبل خوبه خوبه : ماهان

  بده ادامه نزاري احوالت به واي ... دانشگاهتا و درس سر برمیگردي برگشتی
 پول دیگه شد چیزیم یه من تا بشه دکتر باید این کردي فکر چی : رادوین

 ... میخونه پزشکی خانومم خوشه دلم .... ندم بیمارستان و دکتر
  ؟ بري نمیخواي شدا تموم عسلمون ماه ... خوبه خوبه : مهسا

  ها داره اي عجله چه : رادوین
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 همین صبح تا میخوامم اصن گمشو : گفتم بازوشو تو زدم دونه یه کیفم با
  بمونی جا

  میدونی خودت دیگه ... سگش اخالق االن ك برم من : رادوین
  سالمت به : گفت و خندید ماهان

 . کردیم خدافظی ماهان از و کرد روشن و ماشین رادوین
 ؟ کنیم فرار نمیخواست دیدي : مهسا

 راضی یهویی ماهان هم ... شد پیدا بابات هم ... شدا معجزه ولی : رادوین
 .... عجیبه ... شد

 تو روز اون ... کردن اشتی باهم بابا و مامان نمیشه باورم اره : مهسا
  ؟ شد دعوایی چ یادته بیمارستان

  روز همون نگرفت درد قلب دوباره مامانت ك خوبه : رادوین
 ك هم وقتی عسلیم ماه هفته یه االن ك ما شد بهتر خیلی اینطوري : مهسا

 میشد تنها مامان گرفتیم سروسامون تا دو ما . هست ماهان عروسی برگردیم
 دارم تازه رادي چیه میدونی ... شده خوب خیلی هست بابا ك االن ....

 ... نزاریم تنها رو همدیگه وقت هیچ بدیم قول بیا رو خانواده معنی میفهمم
  ؟ میدي قول

  خانومم دادم بهت قوال این از بار صد ك من : رادوین
  بده دوباره : مهسا

  پایبندم بهت میکشم نفس ك روزي اخرین تا : رادوین
 ... تو می : مهسا
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  : ماهان زبان از

  داخل رفتم انداختمو در روي و کلید
  بودن نشسته کاناپه روي پارمیس و بابا و بود اشپزخونه توي مامان
 ؟ کردین خلوت باهم  خوب شوهر پدر و عروس : ماهان
  پسرم سالم : سامیار

  سالم : پارمیس
 دوتاتون هر ماه رو ب سالم : ماهان
 خریداي دور برید امروز نبود قرار دوتا شما مگه دوما سالم اوال : نفس

 ؟ عروسی
  ایه عجله و حاال میریم : ماهان
  ؟ رفتن اینا مهسا : نفس

  اره : ماهان
  برگردن سالمت : نفس

  ؟ نمیاین شماها .... خرید بریم شو اماده پاشو پارمیس : ماهان
 باهاش کم یه میخوام کردم پیدا چ خانوم این سال همه این بعد من : سامیار
  باشم تنها و بزنم حرف
  اي اي اي : ماهان
  ببر دار ور شوهرتو این بیا پارمیس دست خان فضول مار زهر : نفس

 . کرد راهنمایی بیرون در سمت به و کشید دستمو پارمیس
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  بریم بشین : گفت و کزد پرت طرفم به و ماشین سوییچ
 . افتادم راه پارمیس نشستن با و کردمو خوش جا فرمون پشت
  ؟ بریم کجا خب : ماهان

 بابا ك ماشینی میخوام .... گل سفارش و دعوت کارت مونده فقط : پارمیس
 ... شب اون براي بزنیم گل رو بده بهمون میخواد کادو

  ؟ دیگه منه واسه : ماهان
  جناب خودته خود مال : پارمیس

  ؟ چطوره این : ماهان
 ؟ نیس گلی گل زیادي : پارمیس

  ؟ هس شادم خب چشه : ماهان
  ؟ چطوره سومی اون : پارمیس

  ؟ شکالتیه : ماهان
 داره روش پاپیون اره : پارمیس

 ؟ برداریم همونو ... نیس بد : ماهان
  خوشگله من نظر از : پارمیس

  خانوم بگی شما هزوس . پسندم می منم پس : ماهان
 سوار و اومدیم بیرون مغازه از دادیم سفارش تعداد به ك و دعوت کارت

 . شدیم ماشین
 ؟ بریم کجا حاال : ماهان

 ... جا همون برو فروشیه گل یه تر پایین خیابون تا دو : پارمیس
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  کردم پارك تر پایین خیابون دوتا و زدم دور میدون دور
  ترافیکیه عجب : ماهان

  ؟ کامران واسه زدي زنگ راستی .... اوهوم : پارمیس
  ك نگفتی ن : ماهان

 مهمی کار براش بزنی زنگ یه  بگم بهت گفت رفت یادم باز بابا اي : پارمیس
  داره باهات
  بهش میزنگم چشم : ماهان

  ماهان : پارمیس
  جونم : ماهان

  زندگیم همه شدي ك مرشس : پارمیس
 یه ... بودن هندي فاز تو میزنه بحث وسط یهویی ك برم قربونش آ : ماهان

  بگم چی
  بگو چی تا صد تو : پارمیس

  زندگیم همه شدي هم تو ك مرسی : ماهان
 بزار رو ها ترکوندن الو این حاال .... نداشت قابل میکنم خواهش : پارمیس

 دیگه بریم کن پارك جایی یه و ماشین این کنار
 

 :مهسا زبان از ماهان عروسی روز
 !!!؟کجااااییی بست ارایشگاه مامان : مهسا
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 اینقدر تو عروسه دیگه یکی ك خوبه هولی اینقدر دختر چته وااتت : نفس
 برسی خودت ب میخواي

 شوهرررر خواهر ..... خواهرشوهرم : مهسا
 . شد بلند موبایلم صداي ك کیفم تو ریختم وسایالمو

 ؟ جانم : مهسا
  ؟ حاضري عزیزم : رادوین
 ... میکنه فس فس خانوم مامان این ارایشگاه برم امادم ك من واال : مهسا
  ؟ کجایین شما

 برع باید خان ماهان االن بیرون اومدیم ارایشگاه از االن همین ما : رادوین
  اتلیه برن پارمیس دنبال بره بیاره و ماشین

  اتلیه بریم ك شما دنبال میام منم
 ارایشگاه برم من حاال ....باشه : مهسا

  گلم فعال اوکی : رادوین
  باي بوس : مهسا

  پایین رفتم داد و جیغ با کیفمو توي کردم شوت و گوشی
 هااااا داداشمه عروسی دیگه باشین زود : مهسا

 هستاااا هم ما پسر عروسی ناسالمتی ..... نگاه اینو : سامیار
  بریم : مهسا
  بریم دیگه بریم : نفس
 ارایشگاه سمت افتادیم راه کردمو خوش جا فرمون پشت
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  ؟ شدمممم خوشگل : مهسا
  ؟ شدم چطور من .... بودي خوشگل : نفس
  شوهر مادر خانوم عالی : مهسا
 شوهرت بزن زنگ هم تو دنبالم بیاد بابات بزن زنگ شده عالی توهم : نفس
  بیاد

  ؟ بیاره کی پس منو ماشین : مهسا
  کن کاریش یه میدونم چ : نفس
 ماشین با خودمون ما .... کار چی اینجا بیاد راه همه این رادوین خب : مهسا

 اتلیه میریم من
 بکن میخواي هرکاري نمیدونم : نفس
  میایم خودمون ما میگم بهشم بابا دنبال بره رادي میزنم زنگ : مهسا

 افتادیم راه و گفتم بهش چیو همه زدم زنگ رادوین به و برداشتم گوشیمو
  ؟ بود الزم پاش و ریخت همه این حاال : نفس
  داري پسر تا چند مگه نزن غر : مهسا
  مهسا راستی : نفس
  جانم : مهسا
  ؟ گرفته طالق ارغوان میدونستی : نفس
  ؟ کی: مهسا
 قبل هفته : نفس
 کرد خراب خودشو زندگی خودش .... چ ما ب : مهسا
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  نداشت کم پسره اون از هیچی داداشم وگرنه
  اومدن اینا رادوین
  سالم : مهسا

  شدي خوشگل چ عزیزم سالم : رادوین
  شدي خوشتیپ خیلی هم تو مرسی : مهسا
  ؟ کجان اینا ماهان : نفس
  میان دارن بودن راه تو زدم زنگ : مهسا

  وایسی اینجا زشته .... داخل بریم ما بیاین : سامیار
 و برسن  هم پارمیس و ماهان تا موندیم منتظر و اتلیه داخل رفتیم همگی

 تاالر بریم
 
 

  پایان

 

www.RomanDooni.ir 
د خون یگاراغیر ن و یگاي راهان مارنید اهستید می توه تی که نویسندرصودر

منتشر کنیدان یرن در اماد رنلوداپلیکیشن الین را در او . 
 کانال تلگرام:

https://t.me/RomanDooni_ir 

http://www.RomanDooni.ir
https://t.me/RomanDooni_ir
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 اینستگرام:

https://www.instagram.com/romandooni_ir 

 انجمن رمان دونی:

http://forum.romandooni.ir 

https://www.instagram.com/romandooni_ir
http://forum.romandooni.ir

