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 بالشیطون 
 یباسمه تعال

 
مه گل پاشو .خیر سرت یه ماه دیگه کنکور داری ،پاشو گل دخترم یکمم درس 

 بخون بلکه قبول شی
 اوفففف،باشه مامی ژونم من بیدارم شما برو منم میام  -
 باشه پس زود بیا نهار بخور که ساعت دو ظهره بعد بیا درستو بخون -

خخخخخ ننه مارو باش بیچاره فکر میکنه دارم درس میخونم نمیدونه همش با 
 گوشیم ور میرم وسط درس 

بالخره از تخت گرم و نرم خجملم دل کندمو بعد از انجام عملیات رفتم پایین 
کوفت کردی دیگه مه گل خانوم (بمیر و هول هولکی نهارمو نوش جان کردم )

وجدان ادم با یه خانوم مشتتتخک که اینطور نمیحره خره )منرورت متشتتخک 
شتخک خخخ( اوف بود دیگه شه برو بمیر )رفتم ولی خودت بمیر خانوم م (با

رفتش.بعد به اتاقم رفتم و به دوستای خل تر از خودم پی ام دادم که اماده بشین 
 بریم ددر

⃣ 
تبدیل لولو به هلو،هرچند من خودم هلو ام و قراره هلوتر شتتم  خب حاال وقت

ست ادم  سقف نریزه(خدایی دروغ میگم وجدان جونم)نه خب ولی خوب نی (
شت  شمای در سبزه با چ از خودش تعریف کنه (به اینه نگاه کردم من یه دختر 
ستتبز تیره و م ه های بلند ،بینی کوشتتولو که همه فکر میکنن عملیه ،گونه های 
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رجسته ولب متوسط که بخاطر رنگ صورتیش انگار همیشه رژ زدم .خالصه ب
دافیم واستته خودم .شتترود کردم به ارایش و بعد از اتمام کارم چشتتمب زدن به 

سفید جذب که  سام یه مانتوی  سراغ کمد لبا سس داخل اینه رفتم  بودن ۸۵پرن
د پوشتتی و تا وستتط رونم بود با یه شتتلوار نود یخیستتینه هامو به رم می کشتتید

کتونی های مشتتکیمو پام کردم ،کیف دستتتی مشتتکیمم دستتتم گرفتم و رفتم 
ستتمت در اتاق )هی توله شتتتال ستترت نکری(وای قربونت وجی ژون زوی 
برگشتتتمو یه شتتال مشتتکی ام ستترکردم و بعد از برداشتتتن گوشتتی و ستتویی  

خوشتتملی خودم رفتم پایین و ستتوار رخشتتم شتتدم و د برو که رفتیم خب 2۰۶
سالشه و یه شرکت معماری ۴۴خودمو خانوادم براتون بگم بابا جونم  بزارید از

 داره مامان مهشیدمم حسابداری خونده ولی خب سر کار نمیره و خونه داره 
سال ازم بزرگتره و دانشجوی پزشکیه .خیلی ۴یه داداش دارم که اسمش مهیاره 

صلن خره اخه مامانم او شم خیلیم دختر بازه ا سر بد اخالقیه تاز شتپ ر از نو بی
من دوس داره هرچند که خودش اینو نمیگه یه خواهر کوشتتولویه ناناز هم دارم 

 که اسمش مهسانه ،هشت سالشه و عسل خانوادست و عجق اجیش
⃣ 

شد  ضی دارم اگه خدا ۱۸خب حاال نوبت خودم  سالمه به ماه دیگه کنکور ریا
اها راستی من یه خانوم  بخواد قراره راهه باباهه رو ادامه بدم تا به یه جایی برسم

خوشتتگل ،باوقعار ،ستتنگین، متین،خانوم ،ناناز،جیگر و .... ام )تعارف نکن 
شیفته دیوث  صیت خود شخ شغال بی  شعور ا صال میخوای من بگم بی بگو ا

(ببند گاله رو وجی تا برات گل نگرفتم روش )باش ،بای(کنار انگل و.... هستی
اونم سه سوت پرید تو ماشین و فلششو خونه الیناز زدم رو ترمز و بهش زنگیدم 
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شو زد اخر منم تخته گاز رفتم دم خونه  صدا شتو  زد و اهنگ تنگ بازی رو گذا
یاستتی ، اونم ستتوار شتتد و تو اون گرما شتترود کردیم به خیابون گردی . الیی 

 میکشیدن،میر*ق*صیدیم ،جیغ میزدیم که یهو 
 بزن کنار۷۷ آلبالویی ایران2۰۶+

 یاسمن:بدبختیدیم
 لیناز:موافقمآ

 خخخ اسکال البد یه جریمه مینویسن میرن دیگه -
 یاسی :خف بابا ماشین گشت ارشاده اون شالتو بکش جلو اهنگم قطع کن 

 نهههههههههه-
 آلی:اره

ست که از اول ریش  شدم . وای این دیگه کیه از اونا شین پیاده  زدم کنار و از ما
 مه گل یکم التماس کن(باشه  بودن بعد دست و پا در اوردن )االن وقتش نیست

 حاج اقا مشکل چیه؟-
 +شما و همراهاتون باید همراه ما بیاید 

 همراهام که مهم نیستنببرینشون . اما من چرا باید بیام -
 آلی:مه گل

 یاسی:واقعا که

 خب پس حاجی ژون اینارم نبرید با خودتون . ما دیگه رفتیم بای بای-
 +خانم مگه من باشما شوخی دارم ، ماشینتونو پارک کنید و همراه ما بیاین 

 اخه چرا؟-
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شیدنتون ، این از طرز حرف زدنتون ،اون از طرز رانندگی  +این از طرز لباس پو
 تون و ر*ق*صیدن بازم میگید چرا؟

 یه دفه بگید این از طرز به دنیا اومدنتون چیه همش طرز طرز،واال -
 ید +خانم سوار ش

 باشه  -
 اون دوتام الل مونی گرفته بودن اها راستی ببینم اینا چی پوشیدن که گیر داده

⃣ 
مد رو  به زور میو که  یده بود  ند طالیی پوشتت با کمرب مانتوی مشتتکی  یه  آلی 
ب*ا*س*نش با یه شلوار نود و کفش عروسکی یه شالم میشه گفت تقریبا دور 

 گردنش بود خخخخخ 
آلی دختری با پوست سفید ،چشمای مشکی ، لبای گوشتی و بینی عملی ؛در 

 کل دختر جذابی بود 
یاسی هم یه مانتوی جلو باز سفید که یه تاپ باال ناف سفید زیرش بود پوشیده 
بود با یه شلوار مشکی و کفشای پاشنه بلند سفید مشکی همراه کیف ستش یه 

 شال مشکی هم انداخته بود سرش 
 وست گندمی داشت ،چشمای خیلی درشت مشکی یاسی پ

 لبای پروتز و بینی عملی دخی خوشگلی بود
 +خانوم به چی فکر میکنید سوار شید 

اوه اوه ریموت ماشینو زدم و سوار ماشین این دوتا حاجی شدیم و تو چیز یعنی 
 به قول خودشون ستاد پیاده شدیم

 یان دنبالمون ازمون تعهد گرفتن و گفتن بزنگیم به خانوادمون ب
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شتم ، بابامم که  صاب غر غرای مامانو ندا اون دو تا زنگیدن که بیان ولی من اع
 رفته بود مسافرت ، پس زنگ زدم به مهیار 

 الو سیالم داداش جونم ، مه گل فدات شه خوبی-
 +سالم ،ها چی میخوای که شدم جونت 

 اوممم چیزه بیا منو ببر-
 +کجا ببرمت،اصال مگه کجایی؟

 نتری کال-
 +چیییییییی؟؟؟؟؟؟

 این اقایون ریشو گشت پی  شدن اوردنمون اینجا ،بابا هم نیست زود بیا-
 +باشه ،ولی ببینمت من میدونمو تو ادرس و بده

اوی اوی پیاده نمیشتتی وایستتا ما هم ستتوار شتتیم ممال ببینیم میخوای چیکار -
 کنی؟

 +اوف هیچی ادرس بده 
 افرین ، یاداشت کن .......-

 +باشه االن میام 
 بای-

 +بای
 یاسی :چقدر میحرفی 

 ببند حال ندارم-
⃣ 
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شمل )تعادل  شدیم تا ننه بابای این دوتا گوریل خو ساعت اونجا معطل  یه نیم 
روانی نداریا اخرش گوریله یا خوشتتگل(هردو . داشتتتم میگفتم ننه باباشتتون 

ون کنن شاومدن وقتی خواستن ببرنشون این حاجیا کلی نصیحت کردن که ادب
اونام رفتن البته خواستتتن منم ببرن ها ولی اینا قبول نکردن اینه که وایستتادم تا 
مهیار اومد  و اونم کلی نصیحت کردن که نزاره ناموسش که من باشم اینطوری 

شیم   شریف فرما ب سمت منزل ت صت دادن که به  بره بیرون و بعدش بهمون رخ
سو شیم که یه  شین ناناز دادا سوار ما شدیمو رفتیم خونه ما هم  ناتا جیگر بود 

 ،قرار شد مهیار خودش بره ماشینمو بیاره .
صمیم گرفتم به جای  شت این بود که ت سودی که دا ولی خب این گرفتنم تنها 

 ولگردی بشینم این یه ماهو درست و درمون درسمو بخونم بلگ
 که یه گوهی بشتتم که مردم ازم بی نصتتیب نمونن ، به اون دوتا  دوستتت خلمم

 خبر دادم که اونام قبول کردن 
قرار شتتد جز پنجشتتنبه و جمعه بیرون نریم و گوشتتیامونم خاموش کردیم و از 

 روشن بود ، بعد از اون باید خاموش میکردیم ۱2شب تا ۸ساعت 
تاقمم بیرون  که من حتی از ا به طوری  فه کرده بودیم  خودمونو تو درس خ

یه چیزیش شتتت فت این  مانمم همش میگ ما مدم  ماه نمیو یه  ده خخخخخخ 
شت و من همه ستامو زده بودمو به جورایی مطمئن بودم قبول همینطور گذ ی ت

 میشم ، یاسی و آلی هم همین نررو داشتن 
فردا کنکور داشتتتیم و هرستته تامون خیلی استتترس داشتتتیم با هردوشتتون کلی 

 حرف زدم بعدم قران خوندمو گوشیمو گذاشتم رو ساعتو الال کردم
⃣ 
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صدا شیدم ازبس صبح با  سامو پو شدم و تند تند لبا شیم از خواب بیدار  ی گو
شی رفتم بیرونو از  شیدم بدون هی  ارای شتم نفهمیدم لباس چی پو سترس دا ا
نرده ها سرازیر شدم و عجله ای صبحانه خوردو رفتم تو پذیرایی. اه اینا که همه 

 بیدارن همه نشسته بودنو داشتن با یه لبخند نگام میکنن
گذاشتتتمش زمین و مهستتتان پر ندمش و  یه دور چرخو ید ب*غ*لم منم 

 ب*و*سش کردم
 +مه گلم

 جانم بابایی-
 +انقدر استرس نداشته باش مطمئن باش قبول میشی

 خداکنه-
بابا اومد کنارمو پیشتتونیمو ب*و*ستتید ، مامانم از زیر قرآن ردم کرد و با مهیار 

 راهی جلسه امتحان شدیم
 ب*و*سیدمچنتا صلوات دادم و مهیارو 

 برام دعا کن داداشی-
+باشه خواهری برو عزیزم فقط حواست به امتحانت باشه اصال استرس نداشته 

 باش
 باشه سعیمو میکنم.بای-

 +بای
از ماشین پیاده شدمو با نشون دادن کارتم رفتم سر جلسه . همه سواال رو اروم 

شو کار  شتریا شکر تو این یه ماه بی لد کرده بودم و بو با دقت جواب دادم خدارو
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بودم وقتی همه سواال رو جواب دادم پاسخ نامه رو تحویل دادم و اومدم بیرون 
 که یاسی رو دیدم داشتم میرفتم سمتش که یهو

 +پخخخخخ
وای الهی بمیری الی ، بیام ستتر خاکت ستتلفی بگیرم زیرش بنویستتم منو -

 خاکش ،یهویی
یا حلواتو پخش کنم، چطور  که مطمئنم +الهی خودت بمیری منم ب دادی من 

 قبول میشم ، یاسی هم گفت به لطف این یه ماه ،همین تهران قبول میشم
 اوهوم ، منم خوب دادم -

دوتایی رفتیم ستتمت یاستتی و با هم رفتیم پیتزا خوردیم )نوش جونمون( بعدم 
 زنگ زدم مهیار بیاد سراغمون

⃣ 
 +هی خوشگال سوار شید 

 کل کنم ،امتحان دادم انرژیم تموم شده یاسی؛اقا راتو بکش برو حال ندارم کل
 الی:خخخخخ ،اسکل مهیاره .داداشه این نخاله 

 نخاله عمته سوار شید بریم-
شده بودن) زر نزن باو خجالتین  ست که خیلی خجالتین الل  ستام نی تو راه دو

 ،بگو ترسیدن جلو این داداشت سوتی  بدن( خب حاال هرچی.
ستان خلم رفتیم سوندن دو سواالی ازمون  بعد از  ر خونه ،توراهم یکم درباره 

 حرفیدیم  
 .مامان دویید اومد سمتم خونهبراهلسالم-

 +سالم مادر ازمونت چطور بود
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عدا حرف میزنیم  - یاد برم بخوابم ب عالی،االن خوابم م مانی ، ما خوب بود 
 دربارش

 +باشه گلم برو بخواب این یه ماه خواب و خوراک نداشتی مه گلم 
ه از خواب نازم بیدار شتتدم فورا رفتم ستتر وقت کتابام .اه من که دیگه غروب ک

درس ندارم )خره همین صتتبح کنکور داشتتتی( نشتتستتتم همه ی کتابامو جمع 
بام ،بعدم رفتم رو تختم و نتمو روشتتن کردم .االال  نداختم تو کمد کتا کردم ا

دادم و از چقدر مردم دوسم دارن ،این همه پی ام فرستادن برام ،جواب همه رو 
تلگرام اومدم بیرون .یوهو حاال بریم ستتراغ اینستتتا . بعد از ستتر زدن به پی  

شتم که یهو  ستام   یکم  دیگه گ سر -دو صب پ وای وجی اینو چه جیگریه. الم
نیس که هلو .خواستتتم زیر عکستتش کامنت بزارم که باخودم گفتم االن فکر  

 م.تم و نتمو خاموش کرداس ،شام میشه . از عکساش اسکرین گرفمیکنه تحفه
**************************. 

سرا .ولی  سکل کردن پ شتن ، خرید ،تفریح ،ا شده بود گ این چند وقت کارم 
 امروز خیلی استرس دارم ،دستام یخ کردن از اضطراب .

 خیره شدم به صفحه لب تاپ و منترریم که صفحه باز شه .
 ییییییییییییغ(ام جون .وایییییییی خدا جونم عاشقتم)جیییی-

 معماری تهران قبول شدم 
 +تبریب میگم گل دخترم 

 من برم به بابا و داداشت خبر بدم. منم شماره اورانگوتان نامبر وانو گرفتم 
 الو سیالم خره -
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 +وای مه گل تهران قبولیدم)جیییییغ(
 منم با جیغ جیغ  

 منم قبول شدم .پس تو یه دانشگاهیم .ام جون -
 +و خبر بعدی 

 بنال عشقش -
 +یاسی هم تهران قبول شده 

 االال .چیکار کردم من با شما دو تا گودزیال .دیدید یه ماهم نتیجه داد-
 +خفه بابا .گودزیال تویی ولی اره این یه ماه شبو روز نداشتتتتتت...

وای خدایا این دیگه کی بود .نزاشتم الی حرفشو ادامه بده خدافری  -*مه گل  
 کردم و قطعیدم .

 بعععععععله؟-و با داد بد تر از خودش جواب دادم 
 اه این که مهیار خرست .اومم این چیه دستش .

ستیال رو میخوای بدی به من دیگه - میگم مهیاری جونم .خوشگل اجی این پا
 ؟

 +نه

 پس چرا خریدی �😔😔😔�-
 +برا مهسانه 

ستیل بخوره- شدم اون  پا شگاه قبول  سان من دان عدم . ب  تو غلط کردی با مه
 بسته پر از پاستیلو از دستش گرفتمو دویدم
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تم  ف گر تو  برا  ته  خود مال  مش  ه تی  ف ی ن ندو االن  خخ   خ خ خ خ +-
 منو اسکل میکنی �😡😡😡😡�?

 +اره 
 پاهامو کوبیدم زمینو 

 ماااااااامااااااان -
 +باشه بابا ما رفتیم .راستی خوشحالم که قبول شدی 

 من با نیش باز 
 میسی-

 شتو جمع کن +خب حاال نی

-😒 
⃣ 

مدت زیادی از روزی که نتای  دانشگاهم مشخک شد میگذره .ازین مدت به 
خوبی استفاده کردیم،با الی و یاسی تو کالسای مختلف ثبت نام کردیم و کلی 

 خل بازی در اوردیم حاالم فقط دوروز مونده به باز شدن دانشگاه 
 از نرر  اطرافیانم خیلی تغییر کردم 

یزی میگه مامان میگه خانوم شدی ،بابا میگه سنگین و با وقار شدی هرکی یه چ
سی و الی هم همش میگن همینطوری پیش بری  شدی ،یا ،مهیار میگه مغرور 

 �😂�?یکی میاد میگیرتت
شه فقط اما از نرر خودم زیاد تغییر نکردم همه سره جا شیطنتام و خل بازیام  ی 

درواقع اصتتال با جنس مذکر کاری دیگه اصتتال به هی  پستتری محل نمیزارم  
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ندارم و باهاشتتون حتی شتتوخی هم نمیکنم واین فقط به خاطر اینه که حس 
میکنم تا حاال یکم ستتبب بازی در اوردم )خخخ یکم ؟کارت ا  یکم گذشتتته 

شون دکتر)کیا رو خیلی فراتر از خیلی زیاد صله ندارم ببرم (ببند وجدان من حو
(بلی؟ �😡😡�?ن خوب نیس)مه گلللل؟(کرمای دندوت .هوای ازاد براشتتو

 )مرض( تو جونت حاالم خفه
 بعدم رفتم سراغ لباسام 

 اومم حاال چی بپوشم
اهان یافتم یه مانتوی لیمویی خوشتتمل با کیف کفش لیمویی و شتتال و شتتلوار 
ستتفید یه ارایش غلیو و شتتیکم کردم و رفتم پایین .منترر تا الی و یاستتی بیان 

 سراغم .
⃣ 

 به صفحش نگاه کردم  با لرزش گوشیم
 جانم یاسی-

 +دم در منترریم 
 زود رفتم سوار ماشین شدم 

 سالم خرا -
 +سالم .خر خودتی

 *خب کجا بریم؟
 پاساژ....-

 +باش بریم 
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وقتی وارد مرکز خرید شدیم ممل این قحطی زده ها شرود کردیم به خرید .الی 
مشتتکی یاستتی هم تا کوله خرید  ،ستته تا مانتو ،یه جفت کفش با یه مقنعه ۵

 دست کمی از اون نداشت  اونم کلی خرید کرده بود
 خخخ ممل این بچه دبستانی ها شدیم اومدیم خرید مدرسه-

 +درد
 *بمیر

 خودت بمیر انگل اجتماد -
 منم یه کوله پشتی ناناز برداشتم با کلی مقنعه با رنگای مختلف 

سر مهیار میکردمو با مامانو بابا  شتم خونه به زور مقنعه هامو تب تب  وقتی برگ
 و مهسان بهش میخندیدیم 

دیگه دلم درد گرفته بود ،با کلی قستتم دادن به جون مهستتتان راضتتیش کردم 
ست رو  ش شش کنم . وقتی با مقنعه وارایش دیدنش بابام انقدر خندید که ن آرای

تا مهیار  زمین ،وقتی مهیار حواستتش نبود دیدم مامان ازش عکس انداخت  
سه خودم  شی مامان وا سو از گو شه منم عک شش پاک  رفت دوش بگیره که ارای

 فرستادم
 بعد از شب بخیر گفتم رفتم اتاقو الال کردم

⃣⃣ 
صتتبح که نه ولی غروب که از خواب پاشتتدم)خو غروب بود دیگه ،هوا تاریب 

 (��?بود
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خیلی شیب عکس مهیارو گذاشتم .بوخودا گوشیمو چب کردم و رفتم اینستا و 
 دقیقه نگذشته بود که صدای داد مهیار اومد ۱۰

 �😡�?+مه گل میکشمت ،زندت نمیزارم حاال عکس منو میزاری تو اینستا
بعدم با مشت کلی کوبید رو در.در همین حین که اون داشت برام کری میخوند 

ازراتی رو گزاشتتتم ،به منم هدفون نازنینمو تو گوشتتم گزاشتتتمو اهنگ تهران م
شم چقدر طرفدار  داره تو یه  شیم زل زدم االال ای جانم عکس دادا صفحه گو

 الیب خورده بود  تا۱۳۷ربع 
 گوشیمو بیخی شدم و رفتم یه دوش گرفتم 

 یهو یه صدای قار و قور میومد اه اینکه شمب مبارک من می باشد
 االن میریم پایین سیرت میکنم . ام الهی مه گل فدات نشه گریه نکن

 خو بچم حق داره از دیشب چیزی نخورده 
میگما ای کاش روزه میگرفتم اخه نزدیب اذانه)خره مگه ماه رمضونه (نه خوب 

 فقط یه پیشنهاد بود اه اصال تو چرا این قدر به من گیر میدی 
 الل شو
 میخوری به من گیر میدی اصال تو

 به چیدن سفره  بعدم رفتم پایین شرود کردم
 همه چیز روش بود

 میگم همه چیز یعنی 
 مربا کره .پنیر.شیر چای برن  خورشت دوغ ماست نوشابه ٬خامه 

خالصتته یخچالمونو خالی کرده بودم رو میزو داشتتتم میخوردم که بابامو دیدم 
 که با دهن باز داره نگام میکنه 



wWw.Roman4u.iR  20 

 

 باهمون دهن پر گفتم سالم بابایی 
 به منو میز نگاه میکرد که مامانم اومد . بابا هنوز همونطوری

 یهو زد تو صورتش و گفت  
وای بچم از دستتت رفت ،این چه طرز غذا خوردنه االن این ناهارته یا شتتام یه 

 صبحانه 
شب چیزی نخوردم گرسنمه    باباجون خاک انداز بیارم - خوب مگه چیه از دی

 خدمتتون
 +هاااا برا چی؟ 

 محترم برا جمع کردن فکتون پدر-
وایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی مامان خم شد که دمپاییشو در بیاره 

 منم دوییدم تو اتاق خخخخخخ
 کالس دارم۸بیدار شم اخه ۷ای خدا فردا باید ساعت 

پس خیلی زود رو تختم دراز کشتتیدم که بخوابم ولی خوابم نبرد )خو معلومه 
زه از دیشب ساعت یب تا امروز ساعت که خوابت نمیبره هنوز ساعت نه شبه تا
 هفت غروب خواب بودی ( راس میگه 

باالخره به هر زور و زحمتی بود یاعت دو شتتب خوابم برد تازه اصتتال از اتاق 
 بیرون نرفتم هم از ترس مامان 

 هم از ترس مهیار 
 من چرا انقدر بدبختم 
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شیلنگ باال  که باتا صبح فقط خواب یه کالس سیاه با یه استاد سیبیلو رو دیدم 
 �😂😂😂😂😂😂�?سرم وایساده و داره درس میده

ساعت هفت با صدای گوشیم بیدار شدمو بعد از از انجام عملیات رفتم سراغ 
لباسام یه مانتوی حریر جلو باز مشکی با یه تاپ سفید و مقنعه و شلوار مشکی 

شم انداخ شکیمم رو دو سفید پام کردم و کوله م شیدم .یه کتونی  اهی تم و رپو
 دانشگاه شدم اها راستی ارایشم نکردم فقط یه رژ زدم

⃣⃣ 
 تو راه یه کوچولو استرس داشتم

 اما خب زیاد بهش محل نذاشتم که خودش رفت

😂😂 
 تو پارکینگ دانشگاه پارک کردم و پیاده شدم .به الی زنگ زدم ؛

 الو الی کجایید؟-
 +دانشگاه 

 خو شاس مغز کجای دانشگاه ؟؟؟-
 کنار یه اتاقیم ،بیا منتررتیم+هااااا ،اهان

 الی خدا شفات نده یکم بخندیم فقط همین -
 +مرض مه گل

 خو اخه این چه مدل ادرس دادنه اینجا هزارتا اتاق داره -
 +خخخخخ االن میایم دم در ورودی توهم بیا اونجا .

 باوش . گوشی قطع کردم .-
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دونه پس گردنی دبش بهشتتون  وقتی بهشتتون رستتیدم قبل از هر چیزی .یکی یه
 زدم که هردوشون  افتادن دنبالم 

 من میدوییم اونا پشت سرم 
 که یهو خوردم به دیوار

 هی وای من این که دیوار نبود 
 هلو بود یهنی چیزه خوردم به یه جیگر

اه منرورم اینه که خوردم به یه پستتر خوشتتمل ولی با اخمی که داشتتتت ادم 
 دستشویی الزم میشد 

 هی مامانت فدات شه ام ال-
 تو چه نازی 

 با یه پوزخند گفت :تا خودتم فدام نشدی از روم پاشو
چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ؟¿؟¿؟¿؟¿؟¿؟¿تتتتتتتتتتتتتتتی
 من باز فکرمو بلند گفتم

دیدم اون دوتا اسکل قرمز  ل*ب*مو به دندون گرفتم و تندی از روش پاشدم که
 شدن
⃣⃣ 

 وای خدا مرگم نده-
 شما دوتا چتون شده چرا قرمز شدید 
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تازه گرفتم چی شتتتده اعصتتتابم خورد  که  نده منم  هردوشتتون زدن زیر خ
 �😡😡�?شد

مت  به ستت با هم رفتیم  تا شتتتدمو  نده این دو که زدمو خ ندی  یال گ منم بیخ
 کالسمون 

 دم در اون دوتا رفتن تو منم 
یه خورده ه*و*س شیطنت کردم وایسادم چند ثانیه بعد با یه اخم و خیلی جدی 

 رفتم تو کالس 
 یه پسره پررو:

 ای جانم ،خدا چی افریده 
 منم رفتم پشت میز استاد وایسادم و گفتم 

ساکت - سم حذفتون کنم  سه اول از کال اقای محترم  اگه نمیخواین همین جل
 شید .

 پسره رید به خودش
 خخخخخ

 یه عذر خواهی نشست سر جاش بقیه کالیم خفه شدن با
 الی و یاسی هم با دهن باز داشتن نگام میکردن

کالستتتی - هم  یب و ترم  جوی  تم ،دانشتتت یا هستتت گل آر مه  من  خب 
 �😂😂😂😂😂😂😂�?شما

 خوشحالم از اشناییتون 
 با نیش باز رفتم وسط الی و یاسی نشستم 

 �😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡�?کل کالس رفت هوا پسره هم که:
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⃣⃣ 
ΡﾑЯℳłS : 

 امروز روز اول کارمه خیلی خوشحالم .
با آرشا به دانشگاه اومدیم ،با اینکه دانشگاه محیط سالمیه ولی خب آرشاست 

 دیگه رو خانوادش خیلی غیرتیه حاال 
سای باز  شونم میکنه که لبا شویق ستن تازه ت صال دوس دختراش براش مهم نی ا

 بپوشن 
 خخخخخخ

همین که از در ورودی داخل شدیم اول صدای داد دوتا دخترو شنیدم که دنبال 
 یه دختر دیگه افتاده بودن و واسش کری میخوندن 

 دختر داشت به سمت ما می دوید که خورد به آرشا 
 هردوشون پخش زمین شدن

 اوه باید گورشو بکنه ،داداش بد اخالق منو نمیشناسه بیچاره 
 گیره االنه که پاچشو ب

انترار داشتمحداقل یه سیلی بهش بزنه ولی در کمال ناباوری فقط داشت بهش 
 نگات میکرد اصال 

 انگار تو این دنیا نبود 
 حس کردم دختر ه یه چیزی گفت ولی من نشنیدم 

 با چیزی که دیدم نزدیب بود شام درارم 
 آرشا گوشه ل*ب*ش کش اومد 
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 نه بابا داداش منو لبخند 
 هه جز محاالته 

آرشتتا هم یه چیز زهش گفت ولی چون بیشتتتر ممل زمزمه بود نشتتنیدم  ولی 
 دختره تو سه ثانیه از جاش پاشد و رفت پیش دوستاش 

 منم از آرشا که حاال دیگه وایساده بود خدافری کردم 
 به سمت دفتر مدیریت رفتم و بعد از گرفتن لیست اسامی

 به کالس رفتم
⃣⃣ 

ΡﾑЯℳłS: 
ه خواستم وارد کالس شم با صدای یه نفر که خودشو جای من جا زده همین ک

 بود 
 ایستادم 

 خخخخ حال یه پسره رو گرفت 
 معلومه دختر باحالیه پس تصمیم گرفتم باهاش 

 رفیق شم 
 وقتی وارد کالس شدم 

 اه اینکه همون دخی شیطونیه که به ارشا خورد
 ین رفتم رو صندلی استاد نشستم که همون پسری که ا

 شیطون بال زده بود تو برجکش 
 گفت 

 البد تو هم میخوای بگی استادی 
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 شوخی فقط بار اول مزه میده 
 بیخی شو بیا بشین سر جات

 منم یه اخم وحشتناک کردمو 
 شرود کردم به خوندن اسما 

 و با خوندن هر کدوم به 
 چهره اشون نگاه کردم که رسید به مه گل آریا 

 نگاه که کردم هیچکی جواب نداد ،یه بار دیگه خوندم که 
 یکی که از قبل اسمشو خونده بودم بلند شد 

 اومم یاسمن اسدی بود فب کنم سوالی نگاش کردم که هول شد
 +چیزه استاد ،حاضره 

 متوجه نمیشم خانوم اسدی -
 خب اومم ..سکوت کرد و به کناریش اشاره کرد که یکی خوابیده بود +

 این که همونیه که خورد به ارشا خخخخ از من بد تره سر کالس خوابیده اه 
 یهو یکی از دوستاش زد تو سرش که با داد گفت 

 مهیار بزار بگپم 
 همه کالس از جمله من داشتیم میخندیدیم که دوستش گفت منم الیناز

 ای الهی سنگ قبرتو خودم بشورم الی -
 تو تو خونه ما چیکار داری 

 تو دانشگاه نداری اصال مگه 
 وای منم دانشگاه داشتم 
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 یهو صاف نشست و تازه متوجه گافی که داده بود شد 
 �😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂�?بچه های کالس

 من
 مه گل

 بعد از کلی خنده اسم دوتا کتابو رو تخته نوشتم و پایان کالسو اعالم کردم .
⃣⃣ 

 مه گل:
 راه به گاف هایی که دادم فکر میکردم  بعد از پایان کالسام رفتم خونه تو کل

 واقعا روز اولی ابروم رفت 
همین که یاد اون پستتره میوفتم با اون نگاهش یه نگاهم به شتتلوارم میندازم که 

 خیس نشده باشه اخه المصب اخم نداشت که 
اختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 داشت ادم اخمشو میدید قهوه ای میکرد شلوارشو 
 رفتم خونه و بعد از احوال پرسی با اهل خونه رفتم تو اتاقم و لباسامو در اوردم 

 دوباره برگشتم پیش مامان 
 و تو پختن غذا بهش کمب کردم

 میگم کمب یعنی دریت کردن ساالد 
ست کردمو رفتم تو حیاط  ساالدو در ستم نهار بپزم . خو چیه مگه من که بلد نی

 پشت خونه که یه باغ خوشمل اما کوشولو بود 
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 �😛😛😛😛�?تازشم  بابام برام اونجا کلبه هم ساخته بود
 ه دلتون بسوز
ی نازمو  طنابمو برداشتم ،اومدم تو باغ هدفونمو تو گوشم گزاشتم رفتم تو کلبه

 شرود کردم به طناب زدن 
بعد از کلی طناب زدن خسته شدم و شرود کردم به ر*ق*صیدن که یهو چشمم 
یه اخم کردم بهش اونم  که زل زده بود بهم  به پستتر هیز همستتتایمون  خورد 

 خونه  خودشو جمع کرد منم رفتم داخل
تا شتتب بیکار بودم یکم کلش بازی کردمو تلگرام و اینستتتامو چب کردم بعدم 

 که الال
⃣⃣ 

 آرشا: 
 صبح بعد از این که پارمیسو رسوندم رفتم شرکت

 کلی کار ریخته بود رو سرم 
 بعد انجام همشون که تا غروب طول کشید 

 رفتم خونه بعد از سالم با مامان و پارمیس رفتم تو اتاقم 
 خیلی کالفه بودم ولی حتی 
 خودمم دلیلشو نمیدونستم 

 اتفاقای امروزو مرور کردم که 
 شاید بفهمم چه مرگمه 

 اما اگه بردن پارمیس و خوردن به اون خانوم کوچولو 
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 رو فاکتور بگیریم یه روز کامال معمولی ممل هر روز بود 
ه بمون پخترفتم پایین بعد از خوردن شتتام خوشتتمزه که به لطف خدمتکار خو

 شده بود رفتم کنار پارمیسو مشغول حرف زدن شدیم 
 خب چه خبر از دانشگاه -

 مشکلی که پیش نیومد؟
شاگرد منه  صبح بهش خوردی افتادین  +نه داداش عالی بود ولی این دختره که 

 بعدم یه چشمب زد
 منم اخم کودمو

 خوب که چی-
 +تو بزار بقیه حرفمو بزنم 

داستان مه گلو سر کالسش گفت دوباره نمینویسم  نپر وسط حرفم )شرود کرد
 چون میدونم از خوندن سه باره اش خسته میشید (

 خخخخ  پس دختره کال شوت میزنه 
 پارمیس تعریف میکرد و منم 

 به یه دلیل ناشناخته هی مشتاق تر میشدم بشنوم 
 معلومه خودشو میزنه به سادگی که نرره چهارتا پسرو 

 و شخصیتیه تعادل روانی نداره خخخ(جلب کنه .هه )بچه د
شونو به موش مردگی میزنن و  صا اونایی که خود صو شون بدم میاد مخ از هم

 مرلوم نمایی میکنن 
فاده میکنم و  یه دستتتمال ازشتتون استتت تمامشتتون ممل همن پس منم می 

 میندازمشون دور
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 البته حتی به سمتشونم نمیرم 
 وگرنه از من فقط به پیشنهاد دخترا جواب ممبت میدم 

 وقتی یادمه هی  وقت 
 به دختری پیشنهاد رفاقت نمیدادم 

با تکون دادن دست پارمیس جلوی صورتم از تو فکر در اومدم و با گفتن شب 
 بخیر به اتاقم رفتمو خوابیدم

⃣⃣ 
 :?مه گل خانوم

 صبح که بیدار شدم داشتم به سمت اتاق فکر میرفتم که مهسانو تو اتاقم دیدم
 ¿؟¿چی میخوای  جانم مهسانی-

 +میخوای چیکار کنی اجی ؟
 وا ؟؟؟؟-

 +بعنی االن کجا میری
 خب مه گل که از خواب پا میشه جیش داره -

 دارم میرم تخلیه کنم خوشگلم 
 +اه مه گل اذیتم نکن امروز میری بیرون یا خونه ای 

 یه ساعت دیگه دانشگاه دارم بعد کالسام میام خونه -
 چطور ؟

 شب منو ببری جشن تولد نیلوفر +هیچی مامان گفت 
 ساعت چنده جشنش عخشم-
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 +اوممم یاعت شیش تا نه شب 
 باشه گلی میبرمت -

 پرید و لپمو ب*و*سید بعدم با مامان راهی مدرسش شد
 منم یه  کت خوشمل مشکی  پوشیدم 

 با یه شلوار دم پای فیروزه ای کفشای پاشنه بلند مشکی و کیف ستش 
 سرم کردم و موهای نانازم از پشت و جلو بیرون بودیه شال فیروزه ای هم 

...... 
 وارد دانشگاه شدم که دو چلغوزو دیدم که با ماشین یاسی اومده بودن 

 چون خونه هاشون نزدیب هم بود با هم میومدن 
 اوه اوه اینا که وضعشون از 

 من بدتر بود 
 شونو میگرفت اگه من مانتوم تا وسط رونم بود مال اینا به زور رو ب*ا*س*ن

 با هم سالم کردیم به سمت کالسمون میرفتیم که 
 یه اقای ریشو جلومونو گرفت 

 +این چه وضع دانشگاه اومدنه 
 �😡😡�?اومدید درس بخونید یا واسه عروسی اومدید

 تو خر کی باشی که من بعت جواب بدم ،بکش کنار  میخوام رد-
 گفتم با بیشگونی که الی از پهلوم گرفت یه ام بلند 

 مرض چته تو ؟ -
 +مهی از حراسته خفه شو

 صدبار گفتم مخفف اس چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی ؟حراست گفت االن؟ -
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 چیزه میگم اقا یعنی نه چیزه برادر ببخشید -
 +همراه من بیاین 

 نه دستت مرسی کالسمون دیر میشه شما به نهی از منکرتون برسید -
 یکردیم ما هم کم کم داشتیم رفع زحمت م

 اقا با اخمی که کرد قهوه ای کردیم هر سه تامون 
 اون دوتام که طبق معمول انگار زبونشون منم 

 هیچی دیگه رفتیم حراستو بعد کلی نصیحت از طرف اقایون منکراتی 
 و التماس از طرف ما بدون گرفتن تعهد گزاشتن بریم 

 ما هم به سمت کالس رفتیم
⃣⃣ 

 در کالسو زدم 
 استاد میتونیم بشینیم -

 +خانوما حس نمیکنید حداقل
 جلسه اولی که باهام کالس دارید نباید دیر میکردید

 در حالی که چشامو شبیه گربه شرک کرده بودم با لحن بچه گونه ای گفتم 
حاال میشتته بیشتتینیم عمو اخه اون حاجی ستتیبیلو های حراستتت بردنمونو 

 دعوامون کردن  
 ببشید دیگه باشه 

 عدم بالحنی که جدی شده بود گفتم حاال میتونیم بشینیمب
 اهه استاد مارو باش خیره شده بود تو چشام و انگار اصال تو این دنیا نبود 
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 خخخ 
 رفتم جلو یه بشکن زدم که به خودش اومد 

 گفتم میتونیم بشینیم؟
 بله بفرمایید 

 تا اخر کالس سنگینی نگاهشو حس میکردم ولی به روی مبارکم نیاوردم 
 وقتی کالس تموم شد گفت کسی سوالی نداره 

 کلی ازش سوال پرسیدن همشونم این دخترای سیریش بودن 
 منم با صدای بلندی گفتم استاد منم میتونم یه سوال بپرسم 

 فورا به طرفم برگشت و با یه لبخند گفت
 بفرمایید 

 ی چندش ولی خدایی جیگری بود واس خودش ش پسرهای
 استاد شما  انارو چه طوری میخورید ؟ 

 استاد:بله؟؟؟
 منرورم اینه چه مدلی میخورینش 

 خب معلومه دون میکنم میخورم این چه ربطی به درس داشت؟ 
 اهان اخه من نمیخورم معموال سیفونو میکشم بره پایین 

 وای این چرا اینطوری شد 
 بچه ها همه میخواستن بخندن اما چهره عصبانی 

 این استاد آذین رو که میدیدند پشیمون میشدن 
 همه از کالس خارج شدن 

 منم لحضه اخر که خواستم خارج شم این اذین جونی دستمو گرفت 
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 بکش دستتو 
 +حاال منو مسخره میکنی

 واه شما که خودتون دلقکید نیازی به مسخره کردن ندارید 
 ن کارمم تالفیه هیز بازیتون سر کالس بوددر ضم

)خدایی داشتتتم ستتکته میکردم واقعا جرات میخواستتت با استتتادت اینطوری 
 حرف بزنی ولی خب چون حس کردم بهم نرر داره پررو شدم (

 بعدم دستمو از دستش کشیدم بیرونو رفتم بیرون
⃣⃣ 

 آرشا:
 لعنتی ،لعنتی 

 نمیره چرا تصویر اون دو جفت چشم سبز از ذهنم 
 درست از دیروز صبح تا االن 

 همش به فکر چشماشم 
 از چشماش شیطنت میبارید 

 اما در عین حال معصوم بودن 
 من چم شده بود 

 اونم یکی بود ممل بقیه دیگه 
 خب حاال که میخوام بدستش بیارم 

 پس به دستش میارم اما نه این که من پا پیش بزارم
 باید یکم جاو چشمش باشم 
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 بقیه دخترا به سمتم بیاد تا ممل 
 نمیدونم این چه حسیه که منو جذبش میکنه اما مطمئنم 

 عشق یا دوس داشتن نیست 
 فقط یه کششی نسبت به چشماش دارم 

 به هر حال فردا باید بازم خودم پارمیسو ببرم 
 البته این فقط یه بهانه است

 میخوام بازم اون دختر شیطون بال رو ببینم
 با فکر به این موضود 

 کارمو تعطیل کردم و به سمت 
 خونه روندم

 سالم -
 +سالم  پسرم سالم عزیز دل مادر خوبی قربونت برم 

 اره مامان خوشگلم تو حالت خوبه -لبخندی به این همه مهربونی مامان میزنم 
 +شکر منم خوبم

 *سالم داداشیم خوبی 
 سالم .اره -

 این قانون من بود با همه کس 
 خشب و مغرور رفتار میکردم اال مادر و پدرم .حتی با پارمیس که 

 واقعا دوسش داشتم 
 "سالم پسرم 

 با یه لبخند به سمت بابا میرم و
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 سالم پدر حالت خوبه  -
 "اره پسرم چه خبر از کارت

 هیچی مشغولیم -
 به طبقه باال میرم و باصدای بلندی مریمو صدا میکنم  

 *بله اقا 
که من هی  کدوم از کارایی که وضتتیفه خودم بود رو انجام نمیدادم از اونجایی 

 گفتم 
 یه دست لباس راحتی برام بیار -

 واسه فردا هم لباسامو اماده کن 
 *چشم اقا 

یه دستتت لباس برام اورد و با برداشتتتن یه دستتت کت و شتتلوار داشتتت بیرون 
 میرفت که 

 لباس اسپرت بزار برام -
 چشم 

 و لباسو سر جاش گذاشت و با برداشتن یب دست لباس اسپرت 
 بیرون رفت .

 بعد از پوشیدن لباس به پایین رفتم 
 همه شام خورده بودند و منم میلی به غذا نداشتم پس نخوردم 

 پارمیسو صدا کردم 
 +جانم داداش ؟
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 فردا خودم میبرمت دانشگاه 
 +ولی اخه ..

 همین که گفتم 
 +چشم 

 م رفتم و خوابیدممنم به اتاق
⃣⃣ 

 مه گل؛
شن  سانو بردم ج شدمو مه سابی اماده  شگاه که اومدم بعد از یه خواب ح از دان

 تولد
 مهسانو که گذاشتم قرار شد ساعت نه بیام دنبالش  

 دور نداشتم ی دورحوصله نداشتم برم خونه از طرفی هم حوصله
 مامان بهم زنگ زد 

 سالم جانم مامان -
 +سالم گل دختر 

شن فردا م سان زنگ زد گفت بچه ها میخوان پیش هم با ست مه امان نیلوفر دو
 خودش

 میبرشون مدرسه .بیا لباسا و کتابای مهسانو ببر براش 

 باشه اومدم �😭😭�-
 +خدافو

 سعدی -
 +چی
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 هیچی بابا میگم خدا سعدی 
 +اهان ،باز خوشمزه شدی 

 بودم-
 +بله که بودی االنم هستی خوشگلم 

 بازمن با نیش 
 مرسی مامانم -

 +خب دخترم فب کنم گوشات به اندازه کافی دراز شد 
 زود بیا اینا رو ببر برا مهسان 

 ��?مامان-
 ��?+یامان

سایلو دادم به  شتم و و بعدم قطع کرد منم وفتم خونه و دوباره ابن همه راهو برگ
 مامان این نیلو خانوم 
 بود۱2به ساعت نگاه کردم 

 اصال حس رانندگی نبود 
 به مهیار زنگیدم 

 الو مهیار جونی -
 *بنال 

 بنالو مرض -
 *جانم خواهری حاال حرفتو بگو 

 بیا منو ببر -
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 *نگو که باز گرفتنت 
 نه بابا حس رانندگی ندارم خوابم میاد اگه خودم بیام تصادف میکنم -

 *خب نیا ،همونجا تو ماشینت بگیر بکپ
 دم و گفتم همه اینارو به شوخی میگفت اما من عصبانی ش

باشتتته و قطع کردم چند بار زنگ زد اما ج ندادم و گوشتتیمو خاموش کردم و 
شینو یکم جلوتر پارک کردم که جلو خونه  شینم خوابیدم ،البته ما همونجا تو ما

 دوست مهسان نباشه
⃣⃣ 

PﾑЯℳłS: 
 صبح از خواب بیدار شدم  به مریم گفتم بره اژدها رو هم بیدار کنه 

شدم و ر شا موندم تا بیاد اخه اقا دوس ندارن تنها بعدم اماده  فتم پایین منترر ار
 صبحانه میل کنن 

 ماهم مجبوریم منترر بمونیم که بیان و با هم بخوریم 
 باالخره بعد از یه ربع اومد 

 پایین و مشغول خوردن شدیم 
 برام جای تعجبه  که چرا ارشا بازم میخواد با من بیاد یونی

 بعد از خوردن صبحانه رفتیم 
 سوار ماشین ارشا شدیم 

 همین که خواستیم 
 از پارکینب بیایم بیرون 

 یه ماشینو جلو در دیدیم 
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 اوفففف
 واقعا نمیفهمن نباید اینجا پارک کنن 

 اه این که رانندش داخله 
 ماشینه 

 اوه اوه ارشا عصبانی از ماشین پیاده شد
 آرشا:

 اه معلوم نیست جا قحطه که ماشینشو 
 اینجا پارک کرده

 بعله رانندشم که زنه همینه که انقدر اسکله 
 رفتم سمتش و محب زدم به شیشه که از خواب پرید 

 همین که سرشو سمت شیشه 
 اورد قل*ب*م ضربان گرفت 

 نمیدونم چرا ولی عصبانیتم خیلی زود فروکش کرد 
 اما خب خودمو نباختم 

 زدم به شیشه  دوباره
 خخخ یه چشمش باز بود یکی بسته 

 خیلی بانمب شده بوداز ماشین پیاده شد
 ها چته؟-

 +ماشینتو جلو پارکینگ ما پارک کردی زرزرم میکنی 
 یب اینکه ننت زرزر میب-
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 با سیلی که بهش زدم حرفشو قطع کرد و افتاد 
 به صورتش نگاه کردم از ل*ب*ش خون میومد ،چشماشم اشکی 

 شده بود ،داشت با بغض نگام میکرد 
 چرا با دیدنش تو این وضعیت 

 قل*ب*م فشرده شد
 اما خب حقشه من ارشام 

 کسی حق توهین به خانوادمو نداره
⃣⃣ 

 پارمیس به سمتمون دویید 
 و گفت: وای داداش چیکار 

 میکنی و با دیدن مه،گل دوباره گفت 
 گل تویی ؟اه مه

 سالم استاد -
 ضافه کردبعدم با بغض ا

 ببخشید که اینجا پارک کردم -
 و یه قطره اشب از چشمش چکید ،احساس میکردم دارم 

 اتیش میگیرم
 اه من چه مرگم شده 

 +داداش چیکار کردی 
 هی  وقت مه گل رو اینقدر غمگین ندیدم 

 مهم نیست سوار شو برسونمت -



wWw.Roman4u.iR  42 

 

★★★★★★★★★★★ ★           ★ ★★★★★★★★ 
 مه گلم همون موقع  2۰۶پارک کردم کنار دانشگاه پارمیس که 

 ایستاد و اون پیاده شد 
 با دیدن ارایشش  خود به خود اخمام تو هم رفت 

 با پارمیس خدافری کردم و به سمت شرکتم روندم
 ای خدا اخه این چه کاری بود کردم 

 برای اولین بار برای کسی  دلم سوخت
 وقتی چشمای غمگینشو دیدم

 که داشت بارونی میشد 
 باور نکردم این نگاه همون 

 نگاه شیطونی باشه 
 که اون روز دیدم ،

 ی فکر و ذکرم شده بود اه همه
 مه گل اما چراشو خودم نمیدنم

 اخه من فقط دوبار دیدمش 
 که اونم یه بارش باعی در اوردن اشکش شدم 

 ی افکارمو پس زدم و به نقشه هایی که کارمندا کشیده بودن همه
 منشی نگاه کردم  که 

 اومد داخل و گفت 
 اقای تهرانی -
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 +بله
 هفته دیگه باید به دیدار اقای اریا برید -

 +خب این چه ربطی به االن داره
 قربان خودتون گفتید همه قرارای حضوریتونو از یه هفته -

 قبل بهتون خبر بدم 
 +خیلی خب برو بیرون 

 چشم -
 ین اقا که نمیدونم کیه اوف هفته دیگه باید برای شراکت تو یه پروژه با ا

 مالقات داشته باشم 
 اونقدر کالفه ام که از االن عزا گرفتم 

 حاال که فکر میکنم بهش یه حسایی دارم پس دیگه سمتش 
 نمیرم 

 من یه گوهی خوردم گفتم میخوام جذبم بشه 
 اما من ارشا تهرانی بزای اولین بار 

 تو زندگیم جا زدم 
 بشه من دارم تو دوبار مالقات وابسته میشم  اخه به جای اینکه اون وابستم

از شتترکت بیرون میام و ستتوار فراری قرمزم میشتتمو به ستتمت خونه مجردیم 
 حرکت میکنم

⃣⃣ 
 تو راه به هانا میزنگم که بیاد پیشم

 اونم که از خدا خواسته فورا قبول میکنه
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 حدود بیست دقیقه بعد که به خونه رسیدم
 داره که قبل از من اومده و دم در ایستادههه می اینکه این خیلی عجله 

 اومممم سالم عزیزم چه دیر کردی -
 +تو زود اومدی بیا داخل 

 میخوای قهوه درست کنم ؟-
 +نه بیا بریم اتاق

 باشه عشقم -
 با هم به اتاق رفتیمو بعد از در اوردن مانتوش به سمتم اومد

.............. 
 شب بود که 2ساعت حدودا 

 گوشیم زنگ زدپارمیس به 
 الو داداشم کجایی مامان نگرانته 

 +اوه اصال یادم نبود خبر بدم
 باشه پس منتررت میمونم -

 و قطع کرد هه نذاشت بگم 
 نمیام 

 بیخیالش شدمو هانا رو بیدارم کردم 
 بله ؟

 پاشو برو خونت
 االن؟
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 اره کار دارم
 با عصبانیت لباساشو پوشید رفت 

 هفب کرده ناراحتیش برام مهم
 لباسامو تنم کردمو به سمت خونه روندم

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 یه هفته از اون روز میگذره 
 حسابی مشغول کارمم 

 دیگه به مه گل فکر نمیکنم
 وال ولی به رو خودش نمیاره()زر میزنه همین االنم داره بهش فکر میکنه 

 اه اصال اره همین که کار نکنم فکرم میره سمتش 
 ولی خب خودمو تو کار غرق 

 کردم که وقتی برای یاداوریه چشای غمگینش ولعنت کردن خودم نداشته باشم
 امروز غروبم قراره برم 

 شرکت آریا برای شراکت 
 از تو کمدم یه دست 

 کت و شلوار مشکی با پیراهن 
 شکی برداشتمو تنم کردم م

 و به سمت شرکت آریا روندم
 شرکت خوبی به نرر میومد

 اما یب سوم شرکت من هم نمیشد
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 وارد شرکت شدم و به سمت میز منشی رفتم
 تهرانی هستم با اقای اریا قرار مالقات دارم -

 فورا از جاش بلند شد 
 بله ایشون منتررتونن 

 بهش زنگ زد و منو به داخل 
 کرد  راهنمایی

 لحضه اخر که خواستم داخل شم 
 با شنیدن صداش سرجام ایستادم

⃣⃣ 
 گل:مه

 با دیدنش نفرت تمام وجودمو گرفت
 اون اولین کسی بود که تو 

 تمام زندگیم روم دست بلند
 کرد

ضم  ستم هیچی بگم بغ شدمو نتون شوکه  )یاد هفته پیش افتادم واقعا از کارش 
 گرفت سوار ماشینم شدمو به سمت یونی روندم 

 بعد از اتمام کالسمم رفتم خونه و خودمو تو اتاقم 
 حبس کردم و منترر اومدن 

 بابا شدم 
 مهیارم چن بار اومد باهام حرف بزنه ولی نذاشتم بیاد 
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 پشت در میگفت  تو اتاق  همش از
 یه شوخی بود 

 اما من از یه جای دیگه هم دلم پر بود ،شب وقتی بابا 
 اومد از تصمیمم براش گفتم

 اما اون به شدت با گرفتن خونه مجردی و تنها زندگی
 کردنم مخالفت کرد

 منم یه هفته تمام  دارم
 اصرار میکنم حتی یونی 

 هم نمیرم دیگه 
 بابامم کم کم داره نرم میشه

 االنم اومدم شرکتش که 
 بازم باهاش حرف بزنم 

 از اون روز با مهیارم حرف 
 نمیزنم .

 حتی خودمم نمیدونم چم 
 اون سیلی فقط 

 یه موضوعه کوچیب بود
 اما من دوست نداشتم روم دست بلند بشه

 حداقل از جانب اون (
 بی توجه بهش به منشی گفتم 
 باشه منترر میمونم جلسشون 
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 تموم شه 
 رو صندلی هایبعدم 

 انترار میشینم 
 وقتی از اتاق میاد بیرون

 بابا هم همراهیش میکنه 
 که منو میبینه و صدام 
 میکنه به سمتش میرم 
 گل هستنایشون دختر بزرگم مه

 و ایشونم اقای آرشا
 به جای اون خودم گفتم تهرانی 

 شما همدیگرو میشناسید؟
 بله بابا قبال با ایشون مالقات 

 ر استادم هستن و تو دانشگاه دیدمشونداشتم براد
 ارشا سرشو تکون میده 
 منم همین کارو میکنم 

 به چشماش خیره میشم 
 چشماش گرما رو منتقل میکنه

 همونطور که چشمای من نفرتمو بهش نشون میده 
 باهاش خدافری میکنیم 
 بعد از رفتنش به اتاق بابا 
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 برمیگردیم 
 بابا -

 +جانم 
 خونه گرفتی برام-

 +این بحمو تموم کن گفتم نه
 بابا جونم مرگ مه گل،-

 اصال اگه نگیری دانشگاهم نمیرم دیگه
 �😡�?+مه گل

 �😔😔😔😔😔�?بابا-
 اصال حتما منو دوس نداری که برام نمیگیری 

 وگرنه نصف دنیا دارن تنها 
زندگی میکنن،شتتما چون منو دوس ندارید برام خونه نمیخرید ،اگه برا مهیار 

 بود
 میگرفتید

 +مهیار پسره ،فرق داره با تو
 منم دخترم -

 اهان اصال همینه شما بین دختر و پسر فرق میزارید
 +اوفففف،باشه فردا میگیرم 

 ام جون فدات بابایی -
 راوی:

 متین خوشحال بود که باالخره توانسته بعد 
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 از یب هفته لبخند دخترش 
 را که در این یب هفته ماتم 

 گرفته بود ببیند 
 پیشانی دخترش را ب*و*سید و مه گل از او خداحافری کرد و رفت

⃣⃣ 
 آرشا 

 با سرعت خیلی زیاد به سمت 
 خونه روندم

 وقتی رسیدم 
 بدون سالم کردن به مامانو پارمیس

 که همینطور هاج و واج بهم نگاه میکردن به سمت
 اتاقم رفتم 

 هرچی دم دستم بودو میشکوندم
 گوشی تاپ ،اینه ،عطر ،ساعت ،لب

 از دستمم خون فواره کرده بود اما مهم نبود برام 
 از پشت در  صدای پارمیسو مامان رو اعصابم بود

 اخه چرا اینطوری شد
 چرا منی که حتی خواهرم از سالبت و غرورم میترسیه

 باید شکست بخورم 
 اونم از یه دختر



 51 بالشیطون 

 اون حق نداره نسبت بهم 
 بی اهمیت باشه 

 نه نه .
 کن ،چیشده اخه+پسرم درو باز 

 مامان هیچی نیست فقط تنهام بزار -
 خواهش میکنم

 +جون من درو باز کن ،خواهش میکنم پسرم
 نمیتونستم قسم 

 جونشو نادیده بگیرم 
 پس درو باز 

 کردم 
 با دیدن وضعم به صورتش 

 زد و :
 مریتتتتتتتتتتتتتتم ،مریتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم جعبه کمکای اولیه رو بیار

 چشم خانوم 
 یکم بعد اومدو و پارمیس 

 مشغول پانسمان دستم 
 شد جرات نگاه کردن

 تو چشمامو نداشت
 وقتی عصبانی بودم هی  کس

 نمیتونست به چشمام نگاه 
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 کنه از دیدنشون
 وحشت میکرد هه 

 پارمیسم از این قاعده مستمنا
 نیست .

 مامان رو به مریم و پارمیس
 گفت برید بیرون 

 اونام فورا خارج شدن 
 منم عین یه پسر بچه چهار 

 ساله به ب*غ*ل مامان خزیدم 
 +نمیخوای به مادرت بگی 

 چیشده گل پسر
 نه مامان نپرس که خودمم -

 نمیدونم 
 فقط ارومم کن 

 +باشه قربونت برم 
 با یه لبخند  نگام کرد 

 +اصال پاشو مادر ،پاشو برو تو اتاق مهمان منم به مریم بگم 
 یاد اینجا رو تمیز کنهب

 به یه اتاق دیگه رفتم 
 و با خوردن یه مسکن خوابیدم 
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 از خواب که بیدار شدم 
 پارمیس رو صدا زدم

 خیلی زود خودشو به اتاقم 
 رسوند

 داری کاکاری.  داداش د بفرمایید★
 هه از ترس به لکنت افتاده بود

 بشین -

 چشم★
 از دانشگاهت بگو-

 دانشگاه؟★
 باداد گفتم

 مگه کری ،شرود کن این هفته-
 رو مو به مو تعریف کن 

 حتی اسم تب تب دانشجوهاتم میبری 
 گرفتی که چی میگم

  کالس یه فقط من داداش اره اره★
 دارم .شرود کرد به تعریف 

 از ترس حتی خط به خط درسایی هم که داده بود 
 گفت مسخره بازی های دانشجوهارم همینطور 

 اما حتی یه کلمه هم از مه گل 
 ال،به الی حرفاش نبود
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 اون دختری که تو دانشگاهتون خوردم بهش و -
 دم درم بهش سیلی زدم 

 دانشجوی تو بود
 پس چرا اسمی از اون 

 نبردی
 همه اینا رو با داد میگفتم 

 رفت یادم خدا به★
 البد نصف دیگه اتفاقاتم -

 یادت رفت 
 ریا گل انه نه به خدا فقط مه

 یادم رفت اونم 
 اس غایبه و چون یه هفته

 اصال دانشگاه 
 نمیاد 

 اوف این همه به زرزراش گوش دادم تا درباره اون بگه 
 اما نبوده هه 

 گمشو بیرون،از فردا هم همین که از سر کار برگشتم-
 ی اتفاقات اون روزتو همه

 برام میگی

  چشم★
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 اصال قصد قبول شراکت 
 نداشتم اما همین که فهمیدم بابای اونبا شرکت اریا رو 

 دختره تصمیم گرفتم قبول کنم
 برای سه روز دیگه  مارو به خونشونم دعوت کرده.حداقل اونجا میبینمش

 معلومه خیلی واسه شراکت 
 با من مشتاقه 

 البته حقم داره این ارزوی
 خیلی از شرکتاس که با شرکت من قرارداد 

 ببندن 
 ن اتاق مهمان به خواب رفتمبدون خوردن شام تو همو

⃣⃣ 
 مه گل 

 سه روز از قبول کردن
 بابا میگذره یه واحد 
 تو فرشته برام خریده 

 نسبت به خونه خودمون 
 کوچیکه اما خب

 من قراره تنها اونجا زندگی
 کنم به نرر 

 خودم واسه یه نفر زیادیم هست 
 االنم با الی و یاسی اومدیم 
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 خرید 
 همه چی رو انتخاب کردیم 

 قراره فردا در خونه تحویل 
 بدن 

 البته لوازم اشپزخونه 
 مونده که مامان مهشید زحمتش رو میکشه

 این سه روزو میرم یونی
 با استادامم صحبت کردم چون 

 اوالی سال بود 
 زیادی گیر ندادن جز اون آذین 

ا ی هه باببیشتتور عقده ای خر گاو بوزینه گوریل اورانگوتان گودزیالی پشتتته
 نفسم گرفت خودتون بهش فحش بدید 

 اخه گفت از نمره ترمم کم میکنه اشغال ام ببخشید 
 منرورم زباله بود

 مهی -
 +درد مهی،من مه گل خانومم

 شبه ۹ساعت -

 میگی راس الی وای★
 اوهوم -

 +بریم یکم تاب بازی باشه؟
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  دیره گل مه★
 +اه یاسی ضد حال نزن 

 دیگه 

  بریم باشه★
 بریم -

 وبعد رفتیم کلی تاب بازی کردیم 
�😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱�?کتتته

😱 
 بازم گشت 

 +یاسی،الی ببین اگه بمونیم 
 بازم نصیحت باید بشنویم 

 کنیم چیکار پس★
 +با ماشین نمیتونیم در بریم

 از تاب بیاید پایین و بعد فرارخیلی اروم 
 مه گل بگیرننمون بدبختیم-

 +خفه الی میخوای 
 تو بمون ما بریم 

 نه نه بریم از تاب اومدیم پایین 
 خانوما 

 +بدویین
 تا سر خیابون دوییدیمو تو یه کوچه قایم شدیم 
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 اوف نفس نفس میزدیم هرسه 
 یه نگاه بهم کردیم و منفجر شدیم 

 حدود ده دقیقه بعد از کوچه اومدیم بیرونو به سمت ماشین من حرکت کردیم 
 بعد از رسوندن اونا 

 رفتم خونه 
 دم در یه نگاه به ساعت 
 کردم یب ربع به ده بود 

 با کلید درو باز کردم و به 
 سمت ورودی رفتم 

 مامان خوشگلم ،بابا جونم
 مهیار خره ،مهسان گلی 

  من اومدم اینارو با داد
 داشتم میگفتم 

 که رسیدم به پذیرایی 
 هی وای من اینا 

 ��?اینجا چیکار
 میکنن دیدی ابروم رفت 

 ل*ب*مو به دندون گرفتم 
 سالم ،ببخشید-

 بعدم به سمت اتاقم 
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 دویدم 
 حاال با چه رویی برم پایین
 لباسامو با یه سارافن دامن 

 زرشکی 
 با شال و ساپورت و زیر سارافن مشکی عوض کردم 

 یه ارایش محوم کردم 
 بعد از پوشیدن صندالی پاشنه

 بلند زرشکیم اروم از پله ها 
 پایین رفتم

 همینطور که سرم پایین بود 
 گفتم بازم سالم 

 اینبار جواب اونارم شنیدم 
 و نشستم

 +گل دختر چرا انقدر دیر -
 کردی؟

 خب بابایی کارم طول کشید -
 دیگه ،ولی همه وسیله هارو گرفتم 

 فقط وسایل اشپزخونه موند 
 که من سر در نمیارم ،قرار شد 

 مامان بگیره
 +اهان
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 *اجی اجی
 جانم وروجب -

 *داداش مهیار گفت از در 
 اومدی گاف دادی باز 

 داداش مهیار خیلی گ-
 یعنی چیزه داداش مهیار 

 واسه خودش گفته
 به جمع نگاه کردم مامان و بابا داشتن اروم میخندیدن 

 ب*شو بهاستادم ل*
 دندون گرفته بود که نخنده 

 مامان بابای استاد هم با لبخند 
 نگام میکردن مهیارم یه اخم کوچولو داشت 

 و اما اورانگوتان حتی یه لبخند 
 هم نزد اما چشماش داشت 

 میخندید.
 +مه گل مامان جان بی زحمت 

 چایی میاری 
 باشه مامان -

 به اشپزخونه رفتم و چایی ریختم اما 
 دستم سوخت 
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 به زور خودمو کنترل کردم جیغ نزنم 
 چایی هارو به همه تعارف کردم 

 بعدم نشستم ،دستم خیلی 
 میسوخت اشب تو چشام 

 جمع شده بود 
 مه گلی نمیخوای با خانواده اقای تهرانی اشنا شی 

 چرا که نه البته 
 مامان و بابای استاد خودشونو 
 معرفی کردن منم نزاشتم بقیه 

 بزنن حرفی 
 منم مه گلم از اشنایی باهاتون 

 خوشبختم اهان راستی
 من دانشجوی دخترتونم

 هستم بهشون بگید دوروز
 دیگه ازم امتحان نگیره باشه 

 با این حرفم خنده جمع رفت هوا 
 +فب کن یه درصد ازت امتحان 

 نگیرم اصال یه دلیل بیار
 خونم نمیتونم درسخب اخه من فردا میخوام اسباب کشی کنم جهزیمو ببرم -

 با صدای شکستن چیزی 
 حرفم نصفه موند
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 ای وای لیوان تو دستش 
 شکسته بودو داشت 

 ار دستش خون میومد
 بی اختیار به سمتش رفتم

 ارشا خوبی ؟چی شدی تو؟
 االن میام 

 بعدم رفتم از تو کابینت جعبه 
 کمب های اولیه رو برداشتم و 

 دوییدم سمتش
⃣⃣ 

 آرشا:
 ،قرار بود ساعت هشت بریم خونهساعت شیش بد 

 اقای آریا از االن داشتم 
 اماده میشدم

 اولین بار بود که برای 
 لباس پوشیدن انقدر

 وسواس داشتم 
 همه لباسام رو تختم پخش 

 شده بودنو هنوز تصمیم 
 نگرفته بودم 
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 پارمیس ،مامان بیاین باال یه لحضه
 هردوشون تند اومدن باال

 +جانم پسرم
 داش *بفرما دا

 کدوم لباسو بپوشم 
 این خوبه ،این چی ،نه نه این نه این یکی چی خوبه

 +واه پسرم اروم باش 
 تو که هی  وقت واسه 

 یه مهمونی هول نمیشدی 
 عزیز مادر

 کی گفته من هولم مامان -
 اصال نخواستم نرر بدین 

 پارمیس تو انتخاب کن
 مامان داشت ریز میخندید

 *اوم داداش اسپرت یا رسمی 
 نمیدونم هرکدوم بهتره -

 *پس اسپرت میزارم اخه 
 همه همکارات تا حاال با تیپ 

 رسمی دیدنت 
 باشه زود باش -

 مامان تو هم برو حاضر شو 
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 +واه مادر تو که گفتی ساعت 
 میریم۸
 خب اره ولی زود اماده شین-

 دیر نرسیم
 *داداشم امروز مهربون شدی 

 خبریه
 پارمیس ،میخوای سگ بشم .حاال یه روز حالم خوبه خرابش کن نه-

 *نه نه تو همینجوری بمون
 من تا اخر عمر نوکرتم هستم

 اینا خوبه
 به دستش نگاه کردم 

 یه پیرهن جذب مشکی 
 شلوار بادمجونی لوله 

 کفشای مشکی 
 اره خوبه تو هم زود اماده -

 ۷/۵شو پارمیس بخدا 
 اماده نباشی کشتمت 
 یه لباس خوب بپوش 

 اصال اون مانتوی کرمتو 
 که تازه گرفتی بپوش
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 داداش تو حالت خوبه �😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳�*
 اره برو دیگه-

 بعد از رفتن اون لباسامو 
 پوشیدم

 با ادکلنمم دوش گرفتم
 با ژل موهامو باال دادم

 نصفشم ریختم رو پیشونیم
 و بعد با اسپری خیالم از ثابت 

 نش راحت شد موند
 به ساعت نگاه کردم

 تازه هفت بود 
 نیم ساعت باقی مونده هم سپری شد با اینکه ترافیب بودت

 اما به موقع رسیدیم
 وارد خونه که شدیم 

 چهار نفر به استقبالمون اومدن اما مه گل نبود
 چهرم تو هم رفت

 بعد از احوال پرسی با همه 
 رفتیم نشستیم 

 می پسر بچه ها بغ کردم 
 کلی با هم حرف زدیم 
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 بعد از خوردن شام صدای 
 در اومد مامان خوشگلم ،بابا جونم،مهیار خره ،مهسان گلی 

 من اومدم
 با دیدن ما از خجالت قرمز 

 شد ل*ب*شو به دندون گرفت 
 سالم ببخشید و دویید رفت 

 باال خندم گرفته بود
 نگاهم به ساعت 

 خورد اخمام تو هم رفت 
 تا حاال کجا بوده 

 با صدای سالم دوبارش 
 از فکر خارج شدم بهش نگاه

 کردم که پدرش پرسید کجا بوده گفت رفتم وسیله ها رو
 گرفتم فقط وسایل اشپزخونه بود 

 متوجه نشدم چی میگه 
 وقتی رفت چایی بیاره

 و برگشت تو چشاش اشب بود قل*ب*م فشرده شد 
 چایی رو که

 تعارف کرد نگام به دستش افتاد
 وی من دستشو سوزونده )چه زود پسر خاله خخخ کوچول
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 شد کوچولوی من(
 ام پس چرا پماد نمیزنه حتما 

خیلی میستتوزه)خب بابا هندیش نکن دیگه ارشتتا.تو بمیر وجدان خو دستتت 
 خودم نیس( وقتی خودشو معرفی 

 کرد گفت که مامان و بابا به پارمیس بگن ازش امتحان نگیره
 اونقدر مرلوم شده بود 

 اش که دلم بر
 ضعف رفت

 ولی وقتی پارمیس گفت چرا
 گفت میخوام جهیزیه امو ببرم

 خونم چنان اعصابم داغون شد که لیوان و فشار میدادم 
 یعو لیوانشون تو دستم 
 به هزار تیکه تقسیم شد

 مه گل هل شده بود همش میپرسید خوبی 
 خوب بودم ،نه نبودم 

 سال زندگیم2۶منی که تو این 
 نمیزاشتمبه هی  دختری محل 

 کم داشتم به مه گل عالقه مند میشدم که حاال فهمیدم کم
 میخواد ازدواج کنه

 شرود به پانسمان دستم 
 کردم در اخر کف دستمو ب*و*سید
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 و با صدای بچگونه گفت 
 ب*و*سش کلدم که زود خوف شه 

 سرشو خم کرده بود خیلی خوردنی شده بود
 مه گل نمیدونی با قل*ب*م چیکار کردی

 خوبم از همه معذرت میخواممن -
 +این چه حرفیه

 مامان یهو گفت 
 گل جان مبارک باشه عزیزم مه

 حاال این دوماد خوشبخت کی هست؟

 دوماد؟�😳😳😳😳�-
 اره دیگه خودت گفتی جهیزیتو ببری 

 خخخخخخخ اهان جهزیه واسه خونه شوهر نمیبرم که-
 ی خونه مجردیمهجهزیه

 قراره تنها زندگی کنم 
 کردم قل*ب*م دوباره زنده شد احساس

 اما نفهمیدم چی گفت 
 تنها زندگی کنه بازم اخمام تو هم رفت 

 خالصه اونشبم گذشت و تمام طول مسیر با دستم دست دیگمو 
 گل ب*و*س کرده بود درست جایی که مه

 رو نوازش میکردم  وای خدا ،نکنه با همه انقدر خوب رفتار کنه
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 اونوقته که همه می من عاشقش میشن 
 الالخره به خونه رسیدیم و من دست از افکارم کشیدم

⃣⃣ 
 مه گل :

 همه بدنم درد میکنه از صبح 
 داریم  وسیله هامو میچینیم 

 مامانمم رفته خرید وسایل اشپز خونه
 منو الی و یاسی و یه خانم 

 دیگه که مامان گفته بیاد
 همه چی رو چیده بودیم که

 اف ای افصد
 اومد

 االال یه وانت وسیله واسه اشپز خونه اوردن

😭😭😭😭😭😭 
 کارگرا همرو وسط سالن گذاشتن و خواستن 

 برن که یاسی گفتی
 +اقا 

 بفرمایید
 +اگه میشه وایسید اینارو با ما 

 جابه جا کنید
 نمیشه خانوم
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 بهتون دستمزدتونو میدیم خوب
 باشه

 ونه رو هم چیدیمبا کمب اونا همه وسایل اشپز خ
 شب بود۸به ساعت نگاه کردم 

 خب من که درس نخوندم 
 به بابام زنگیدم

 الو بابایی -
 +جانم گلم

 شماره اقای تهرانی رو میخوام-
 +باشه اما باهاش چیکار داری

 با خواهرشون کار دارم -
 شماره اونو میخوام

 +باشه االن برات میفرستم 
 بعدم قطع کرد

 *هوی مهی
 هان-

 *زنگ بزن یه چیز بیارن 
 کوفت کنیم

 الی خودت بزنگ بیارن-
 منم میخوام با استاد تهرانی بحرفم 
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 *وا مگه شمارشو داری
 االن بابام شماره داداششو میفرسته   -

 *شمارشو از کجا داره
 شریب بابامه -

 *اها باش
 همون موقع بابا شمارشو فرستاد و بهش زنگ زدم

 تهرانیسالم ،اقای-
 +بله ؟

 من،من شماره خواهرتون -
 رو میخواستم

 +انترار دارید شمارشو بهتون 
 بدم 

 بله میخواستم باهاشون صحبت کنم-
 شمارشونو نداشتم

 +از هرکی شماره منو گرفتی 
 شماره اونم بگیر .

 اقای تهرانی خب چرا-
 اه بیشور گوشیشو قصع 

 کرد .بوزینه
 حیف که مجبورم

 بهش پیام دادم 
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 اقای ممال محترم حداقل -
 میزاشتید خودمو 

 معرفی کنم مه گل آریا 
 هستم شمارتونو از پدرم 

 گرفتم 
 مطمئن باشید اگه شمارشو داشت با شما تماس نمیگرفتم 

😏😏😏😏😏😏😏😏 
 بای

 همین که سند شد زنگ زد 
 ولی خب من اعصابم 

 خورد بود ج ندادم 
 کنار دوستای گلم 

 جان  نشستم و پیتزا نوش
 کردیم
⃣⃣ 

 آرشا :
 با خوندن پیامش زدم رو 

 پیشونیم .بازم خراب 
 کردم فورا بهش زنگ 

 زدم ،جواب نداد 
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 بدتر اعصابم خورد شد ،
 حتما از دستم ناراحت شده 

 از اونجایی که اهل منت کشی
 نبودم بهش زنگ نزدم 

 پارمیس ،پارمیس
 +جانم داداش 

 بیا اینجا 
 +چشم

 کنارم نشست 
 بیا بگیر به این شماره 

 زنگ بزن
 +شماره کیه؟

 مه. دختر اقای اریا 
 زنگ زد شمارتو خواست

 شمارشو گرفت 
 اونم فورا ج داد 

 همین که خواست گوشی رو 
 کنار گوشش بزار 

 کشیدمشو زدم رو بلند گو
 بله ،بفرمایید -

 +سالم ،شما مه گلید؟
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 اوهوم ،شما-
 +من پارمیسم ،تهرانی

 زده بودی به داداشم زنگ
 شمارمو خوایتی

 اها سالم استاد جونم -
 +بگو پارمیس

 چشم .شمارتونو از داداش بوزینتون خواستم ،هی وای -
 منرورم این بود که شمارتو از برادر محترمتون خواستم

 اولش عصبانی شدم اما بعدش لبخند کوچیکی زدم
 نگام به پارمییس بود که با 

 کردمترس زل زده بود بهم بهش اشاره 
 حرف بزنه

 +خب مه گل خانوم کاری داشتی؟
 با صدای مرلومی گفت 

 پارمیس جونم -
 +بله 

 من خستم-
 �😳😳�?+ خب؟

 امروز کلی کار کردم از ساعت نه صبح تا االن -
 دارم با دوستام خونه میچینم
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 +خب خسته نباشی
 خب اخه من چیزه من درس نخوندم.امتحان نگیر-

 تولوخودا
 اخی شیطون بال زنگ زده 

 ازش درس نپرسه
 اما پارمیس قبول نکرد 

 مه گلم با بغض گفت باشه 
 بای .

 دلم گرفت .اخی
 پارمیس 

 +بله
 نگیر

 +چی؟؟
 ازش امتحان نگیر

 +ولی اخه 
 همین که گفتم با اخمی که کردم الل شد -

.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتتتت.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتت.

 صبح به پارمیس گفتم 
 خودم میرسونمت 

 اونم فورا سوار شد و رفتیم 
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 تو راه یواش گوشیشو برداشتم تا یه 
 بهانه ای برای داخل شدن 

 داشته باشم 
 وقتی رسوندمش

 داخل  با عجله رفت
 معلوم بود دیرش شده 

 منم اروم پیاده شدم و پشتش رفتم
 که وارد کالس شد

 چند دقیقه منترر موندم 
 بعد در زدم و وارد شد 
 پارمیس فورا از جاش

 بلند شد
 گل نگام رفت سمت مه

 این چرا اینجوری شده 
 رنگش پریده بود 

 چشاش به زور باز زود
 سرشم با دستاش گرفته بود 

 ر میز پارمیس رفتم کنا
 گوشیشو رو 

 میز گزاشتم و بدون هی  
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 حرفی خارج شدم
 اما همش فکرم درگیر 

 شیطون بال بود 
 حتما مریض شده 

 به سمت شرکتم رفتم و مشغول شدم
⃣⃣ 

 مه گل
 سر کالس بودم که پارمیس

 اومد چن لحضه بعد داداشش اومد داخلو بی هی  حرفی
 گوشی رو گذاشت رو میز و رفت

 سردرد دارم میمیرموای از 
 دیشب که زنگ زدم به

 پارمیس قبول نکرد
 منم نشستم تا همین االن درس خوندم 

 چشامو به زور  باز نگه داشتم
 استاد شرود به پخش 

 برگه ها کرد
 به من که رسید 

 گفت
 +نمیخواد بنویسی ،اما فقط این یه بار

 حرصم گرفت یه پوزخند زدمو برگرو از دستش گرفتم 
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  رو جواب دادم همه سواال
 پایین برگه هم نوشتم 

 خانم تهرانی 
 ادم حتی اگه بخواد 

 در حق کسی لطف کنه 
 قبلش خبر میده
 که اون شخک 

 ممل من دو شبانه روز 
 بیدار نمونه .

 برگمو تحویل دادمو اومدم 
 بیرون 

 ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش
 میمرد زود تر بگه دختره تفلون 

 با یاد اینکه ازامروز 
 قراره برم خونه خودم 

 لبخندی به ل*ب*م میاد 
 بعد از پایان 

 بقیه کالسام ،بدون 
 اینکه منترر الی و یاسی 

 بمونم اومدم بیرون و 
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 سوار ماشین شدم 
 خودمو به یه رستوران 

 شیب دعوت کردم
 خو چیه مگه ما که دوس پسر

 دعوتمون کنهنداریم 
 ولی خودمون که دل 

 �😝😝�?داریم
 )وا( واال 

 بعد از خوردن ام ببخشید نوش،جان کردن یه 
 غذای خیلی 

 خوشمزه به سمت خونم 
 روندم .
⃣⃣ 

 یه ماه بدون هی  اتفاق خاصی گذشت .
 اما خب یه اتفاقی افتاد

 میگم ولی مسخرم نکنید ها 
 خوب چیزه من دلم برای 

 ،ولیبوزینه تنگ شده 
 خب خودمم دلیلش 

 رو نمیدونم ،دارم دیونه
 میشم وگرنه کی دلش
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 واسه اون مجسمه اخالق 
 تنگ میشه 

 تازه اونم فقط با سه بار 
 دیدن

 حاال بیخیال اون با مامان
 و بابا کلی حرف زدم که 

 خودم کار کنم 
 البته تا مدرکمو بگیرم 

 به عنوان منشی 
 به زور قبول کردن 

  تازه میگفتن تو
 شرکت خودمون 

 ولی باالخره راضی شدن
 که تو یه شرکت دیگه 

 کار کنم 
 االنم که دارم روزنامه هارو

 زیر و رو میکنم 
 الی الی-

 +هان 
 پیدا کردم -
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 +خب بزنگ دیگه
 وقتی زنگیدم گفتش 

 که باید فردا برم اونجا
تتت.-. تت تت تتت تت تت تت تتت تت تت تت ت ت ت ت تتتت.-ت تت تتت تت تت تت تتت تت تت تت -تت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
 یه مانتوی جلوباز مشکی با تاپ مشکی و شال و شلوار 
 مشکی پوشیدمو کیف و کفش طالییم رو هم برداشتن 

 خخخخخ شبیه عزادارا 
 شده بودم 

 خو چیه مگه ممال تیپ رسمی 
 زدم

 ت شدم وارد شرک
 االال فب کنم شیش برابر شرکت بابام بود

 یه برج ناناز
 به سمت نگهبانی رفتم

 ببخشید اقا دفتر رئیس-
 شرکت کدوم طبقست؟

 +هشتم
 مرسی-

 سوار اسانسور شدم
 و به طبقه هشتم رفتم
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 اوه کلی ادم
 اینجاست ایش 

 کلی منترر موندم که
 نوبت من شد برم 

 داخل در زدم و 
 وارد شدم 

 تو دستاش گرفته سرش و
 بود و هیچکدوم هم دیگرو 

 نمیدیدیم که
 یهو سرشو باال اورد
 سرجام خشکم زد.
 اینجا شرکت اینه؟

⃣⃣ 
 آرشا :

 اونقدر خسته بودم که 
 فقط میخواستم زودتر
 یکی رو انتخاب کنم 

 تموم شه 
 صدای در اومد و یکی دیگه 

 اومد داخل 
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 هه حتی سالمم نکرد
 سرمو باال اوردم که
 مات موندم روش 

 لبخند کوچیکی که 
 حتی خودمم به زور 

 حسش کردم 
 رو ل*ب*م اومد ،خیلی دلم

 براش تنگ شده بود
 البته بعضی روزا 

 میرم کنار دانشگاهشون و از دور میبینمش
 سالم اقای تهرانی+س

 به حالت همیشگیم بر میگردمو
 به تکون دادن سرم اکتفا 

 میکنم

 خب دیگه من برم �😞😞�+
 بای.

 اه کجا میخواد بره من که
 هنوز خوب ندیدمش خب

 فقط اومدی سالم بدی-
 +اخه شما که منو استخدام
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 نمیکنید 
 خودم برم بهتره

 چی ؟اومده واسه اینکه 
 منشی بشه

 خخخ،این که هنوز داره 
 درس میخونه ،مدرکی هم 

 نداره ،خب معلومه استخدامش
 نمیکنم ولی اگه اینکارو نکنم 
 ممکنه بره یه جای دیگه دنبال 
 کار با این فکر اخم همیشگیم 

 غلیو تر شد)فرصت خوبیه ها 
 اگه منشیت بشه هر روز میتونی ببینیش(

 +اقای تهرانی 
 بله -

 +خب من که گفتم میرم ،میشه اینطوری نگام
 نکنید ،میترسم

 بشین-
 +باشه

 چرا میخوای کار کنی-
 +به تو اه یعنی دوس دارم 
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 خودم وایسمرو پای 
 دانشگاهت چی-

 +خب روزایی که دانشگاه
 تر میرم سرکاردارم دیر

 از فردا بیا سر کارت -
 دستاشو کوبید به هم 

 اومد طرفم لپم ب*و*س 
 کرد 

 دلم ضعف رفت واسش
 ولی خب خودمو نباختم 

 و اخمامو کشیدم توهم
 زد تو صورتش

 +ببخشید تورو خدا ،من هیجان زده شدم

😞😞😞😞 
 نمیشه ،باشه؟میبخشیمتکرا 

 تخه مگه میتونم شیطون بالمو نبخشم 
 تکرار نشه-

 +باشه ،باشه قول میدم
 برو بگو به منشی وظایفتو بگه بقیه رو هم رد کنه برن -

 +باوش
⃣⃣ 
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 مه گل
 ام جون امروز روز اول کاریمه تو پارکینگ شرکت پارک 

 کردمو رفتم 
 داخل.

 یکم تو پرونده ها سرک 
 کشیدمو به کارا رسیدگی 

 کردم 
 ببخشید خانوم

 + مرادی هستم 
 میشه چند دقیقه جای -

 من وایسید
 +باشه ولی کجا میخواین برین

 سوپر مارکت زود بر میگردم-
 +باشه

 زودی برمیگردم -
 تا سوپری دوییدم 

 اومممم خوب چی بردارم
 الوچه پفب چیپس پاستیل 

 ادامس خرسی 
 پر کردم و حساب کردم لواشب یه نایلون بزرگو
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 یه بستنی قیفی هم گرفتم
 و مشغول خوردن شدم  

 وقتی برگشتم از 
 خانوم مرادی تشکر 

 کردم اونم با خنده
 رفت 

 همینطور داشتم 
 با کامپیوتر بازی میکردم

 و بستنیمو لیس میزدم 
 که آرشا اومد

 ام الهی فداش شم چه 
 جیگره توله

 این چرا اخماش تو همه
 تهرانی سالم اقای-

 +سالم،می اینکه فراموش 
 کردید واس چی اینجایید

 نه مگه شما فراموش کردید-

+😡😡😡😡😡 
 اون بستنیتونو بندازید دورو

 به کاراتون برسید



wWw.Roman4u.iR  88 

 

 نموخوام ،کارامو کردم ،بستنیمم خیلی خوشمزست -
 چرا بندازم بره حسود خان 

 +اوف پس زود تمومش 
 کن

 راستش از نگاهش ترسیدم 
 لحن لوسی گفتمبا یه 

 آرشا-
 (?+جا،بله)خواست بگه جانم

 اینطوری نگاه نکن میترسم -
 +بدون حرفی به اتاقش رفت 

 منم شرود کردم به
 لیس زدن 

 همین که بستنیم 
 تموم شد یه الوچه

 در اوردم که همون 
 لحضه خانوم مرادی 

 رو دیدم 
 +وای دختر تو که باز

 داری میخوری رئیس 
 ببینه اخراجت میکنه
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 نه بابا ،خودش دید -
 فقط گفت زود تر بخور

+😳😳😳😳😳 
 مطمئنی اقای تهرانی دیدو هیچی نگفت

 اوهوم-
 +جلل خالق

 تلفن رو میزم زنگ خورد
 از اتاق ارشا بود

 هان -
 +دفه دیگه بخوای اینطوری 

 حرف بزنی اخراجت 
 میکنم

 خو حاال بفرما چته؟-
 +نقشه های پروژه....

 رو بیار
 خوردم میارم باش الوچمو-

 +همین االن 
 ام این چرا انقدر عصبانی شد

 اوم باشه بد اخالق-
 بعدگ قطع کردم 
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 +نگو که اقای تهرانی 
 بود 

 چرا خودش بود -
 +اخراجت کرد؟

 وا نه چرا اخراج-
 +هرکی با ایشون 

 اینطوری حرف بزنه 
 با ایشون فورا اخراج 

 میشه 
 بیخی من برم این نقشرو براش-

 ببرم 
 ه برو منم برم+باش

 سر کارم ،اینجا منو
 ببینن اخراجم میکنن

 در اتاق و زدم و 
 الوچه به دست 

 وارد شدم 

 بیا اینم پرونده��-
 +این چیه داری میخوری

 الوچه دیگه میخوری-
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+😡😡😡😡😡 
 نیومدی اردو که هی داری 

 کوفت میکنی .پاشد 
 الوچمو انداخت زمین 

 نمیدونم چرا بغضم گرفت
 و یه قطره اشب از چشمم 

 اومد
 ببخشید-

 ارشا دستی بین موهاش کشیدو گفت:بیرون
 منم فورا رفتم بیرون 

 سرمو رو میز گذاشتمو
 اروم اروم 
 گریه کردم

 من چم شده چرا دوس دارم 
 بهم توجه کنه چرا وقتی سرم 

 داد میزنه گریم میگیره 
 تا پایان  

 ساعت کاریم فقط تلفنارو بهش وصل کردم 
 االنم به سمت خونم حرکت 

 کردم تو راهم یه پیتزا 
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 گرفتم
⃣⃣ 

 آرشا 
 به چشماش نگاه کردم

 بغض کرده بودو 
 منم داشتم داغون 

 میشدم .اشب ریخت و 
 قل*ب*م شکست 

 چیکار کردم
 لعنتی  اصال یادم نبود
 که مه گلم زود رنجه 

 )خدایی حال کردید مه گلش(
 اوف 

 ببخشید-
 تر نکنم برای اینکه کارو خراب

 گفتم
 +بیرون

 وقتی رفت هرچی رو میزم 
 بود ریختم 

 داد زدم 
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 اعصابم خورد بود 
 باز خداروشکر 

 اتاقم عایق صدا بود
 وگرنه میفهمید 

 حالم از خودش داغون
 تره .

 تلفن اتاقم زنگ میخوره 
 میدوم و به سمتش

 میرم چون مطمئنم مه گله
 یه نفس عمیق کشیدمو 

 برداشتمش
 بله ؟-

 +رئیس شرکت ....میخوان باهاتون
 صحبت کنن ،وصل کنم ؟

 با لحن صداش که به خاطر 
 گریه گرفته بود،دلم  میگیره

 وصلش کن-
 بدون هی  حرفی تلفونو 

 وصل میکنه
-.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.-.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.

 .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
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 از شرکت بیرون میرم 
 اصال حوصله خونرو ندارم 

 به مامان زنگ میزنم 
 میگم نمیام 

 تصمیم میگیرم بعد از
 یب ماهو نیم به سمت خونه 

 خودم برم 
 وارد خونه میشم

 اونقدر حالم داغونه 
 که حتی چراغارو هم روشن
 نمیکنم و میرم سمت اتاقم 

 اما خوابم نمیبره 
 چهره غمگینش که 

 میاد قل*ب*م تو ذهنم 
 فشرده میشه 

 باالخره بعد خوردن 
 یه قرص ارام بخش 

 خوابم برد
ت.- ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت.-. ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت .-

 .-.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.
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 چشمامو باز میکنمو به ساعت 
 نگاه میکنم اوه

 یعنی من تا ساعت یب ظهر
 خوابیدم 

 امروز کلی کار داشتم
 خب چه میشه کرد ولی

 حداقل االن برم شاید
 به بعضی از کارام رسیدم

 به حموم میرم یه دوش 
 میگیرم یه دست کت وشلوار

 میپوشم و به سمت شرکت 
 میرم 

 همین که وارد میشم و 
 مه گل رو اونجوری میبینم

 عصبانی میشم
 یه ادامس گذاشته تو دهنش

 و تا جایی که تونسته بادش کرده
 یبینه همین که منو م

 با دستش رو ادامسش
 میکوبه که همش

 به دور دهنش میچسبه
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 خخخ نمیدونه ادامسو 
 از دور دهنش پاک کنه 

 یا به من سالم کنه
 اخرشم دستشو به 

 نشونه سالم برام
 تکون و به سمت سرویس 

 بهداشتی رفت
 داشتم به اتاقم میرفتم

 که با دیدن زیر میز
 گل فکم افتادمه

 یه طرف پر از
 و پفب و الوچه چیپس

 بود طرف دیگشم اشغال 
 اونایی که خورده بود

 منشی منو باش
 تازه خلنوم میگه میخوام روی 

 پای خودم وایسم خو اینجوری که به پول چیپس
 و پفکتم نمیرسی شیطون کوچولوم

 خخخخخ 
 بیخیال میزش شدم و به سمت 



 97 بالشیطون 

 اتاقم رفتم و یه روز کامال معمولی رو پشت سر 
 گذاشتم

⃣⃣ 
 گل مه

 تو حیاط یونی خودمو با 
 بستنیم سرگرم کرده بودم

 که یه دختر ناناز
 گفت :ای جانم چه قشنگ

 لیس میزنه 
 دوباره نگاش کردم

 که جلل خالق این که 
 پسره خخخخ

 باور کنید با دخترا مو 
 نمیزد

 یه دفه از جام پاشدم 
 روبروش وایسادم
 با تعجب زل زدم 

 بهش 
 از کجا میگیریشون-

 +بله؟
 ابروهاتو میگم دیوث یه -
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 جوری برات برداشته 
 با دخترا مو نمیزنی 

+😡😡😡😡😡😡😡😡 
 اها راستی یه زرم زدی-

 گفتی خوب میلیسم
 بزار تو هم فیض ببری

+😳😳😳😳😳😳😳 
 بعدم خیلی شیب بستنیمو

 مالید تو صورتش 
 پسره ارور داد 

 منم دویدم و خودمو 
 به یه کالس 

 رسوندم 
 کی شانساه به خش

 کالس استاد
 اذین بود

 اونم مشغول درس دادن بود
 +چیزی شده خانوم اریا

 ه*و*س کردم یکم اذیتش 
 کنم 
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 در حالی که نفس نفس میزدم 
 گفتم

 استاد   استاد ارور داد-
 دارم میگم ارور داد.اه خو 

 هنگ کرد استاد 
 مگه با شما نیستم

 +چیشده خانوم اریا من که
 نمیفهمم چی میگید

 خو از بس نفهمید-
 دارم میگم ارور داد و هنگ کرد

 چی هنگ کرد ��+
 چی نه و کی -

 +برید بیرون 
 یه ادامس خرسی بده -

 تا برم 
 همه کالس داشتن ریز ریز 

 میخندیدن 
 +نه اینطوری نمیشه

 شما باید همراه من بیاید 
 حراست
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 چرا ؟حراست اولیاتونو -
 خواستن استاد

 +خانوم اریا 
 (?)جان دلم -

 هی هیچی ��+
 خخخخ پسره مردم به 

 فنا رفت
 البته دقت داشته باشید چون 

 این اقاهه ازم 
 حدودا یه ماه پیش خواستگاری

 کرد
 انقدر جرات به خرج میدم ها

 وگرنه دیگه در این حد 
 شجاد نیستم باو 

 هنذفریمو که همیشه تو گوشم
 بود در اوردمو 

 گفتم استاد با شما نبودم
 که دوستم پشت خطه 

 بعدم گفتم بای و از کالسش 
 اومدم بیرون
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 اخی پسر مردم عاشقم 
 شده 

 )خود شیفته( عمته وجی 
 )هی دست رو دلم نزار مه گل که خونه،عمم از دنیا رفته(

 خف بابا دیگه در این حد شاس نمیزنم که فب کنم 
 وجدان هام عمه دارن

 )چرا تفاقا االن خودت گفتی عمته(
 و الل ش
 )باشه(

 به سمت کالس خودم
 رفتم 

 بعد از پایان کالس
 تو راهروی یونی بودم

 که اوه اوه اقایون 
 منکراتی جلو راهمو 

 گرفتن 
 +خانوم اریا این چه وضع

 لباس پوشیدنه
 )خخخخواز بس گرفتنت اسمتم میدونن(

 حوصله جر و بحی نداشتم
 پس گفتم
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 تکرار نمیشه-
 +این حرف هر روزتونه با

 من بیاید 
 دیدم اینجوری راضی نمیشه 

 پس
 اقای محترم حالم خوب نیست -

 یا یه قرص بهم بدید
 یا بزارید خودم برم

 از یکی بگیرم
 +االن پشت گوشای من 

 مخملیه؟
 منم شیطنتم گل کرد

 زودی دستمو به پشت گوشش
 کشید که خوشو عقب کشید 

 و اخم کردمنم با لبخند عریضی
 دارهگفتم نه فقط یکم پرز 

😊😊😊 
+😡😡😡😡😡😡😡😡 
 همین االن همراهم -

 بیاید 
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 هیچی دیگه باهاش رفتمو یه تعهد گرفتنو بیخیالم شدن
 دیگه بهم عادت کردن

 این الی و یاسی انگلم واسه 
 خودشون رفتن شمال 
 منم که نون اور خونه 

 چون میرم سر کار نشد
 که باهاشون برم

 کوفتشون بشه 
 الهی خوشنگذره بی من 

 واال به خدا 
 اصال یعنی چی خوشگل 
 اکیپو با خودشون نمیبرن

 بیخیال فکرام شدمو
 رفتم شرکت و روز از نو

 روزی از نو 
 خخخخ اصال جملمو 

 حال کردید
 نررات:

 
⃣⃣ 

 وارد شرکت شرود به کار 
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 کردم که یه 
 دختره اومد

 +میخوام آرشا رو ببینم
 وقت قبلی دارید-

 +نه خیر اما بهش 
 بگید هانا اومده اجازه 

 میده برم داخل
 باش بشین من کارم -

 تموم شه میرم میگم بهش.
 خو چیه بدم اومد صداش کرد ارشا اصال یعنی چی

 هه حتما دوس دخترشه 
 +هوی خانوم مگه من بیکارم

 وایسم کارت تموم شه
 ارشا اخراجت کرد میفهمی

 خیلی ریلکس گفتم 
 با تو . ارشا غلط کرد-

 دختره با عصبانیت به 
 سمت اتاق ارشا جونش

 رفت منم بیخیال
 یه بسته پاستیل باز 
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 کردم و شرود به خوردن 
 کردم 

 البته ممال بیخیال بودم 
 در اتاق ارشا 

 باز شد و گفت کی اینو راه
 داده اتاق من 

 یه پوزخند بهش
 زدمو گفتم

 دوس دخترتون  اومدن بگن
 من بهشون اجازه ورود 

 ندادمو اخراجم کنید
 بعدم چشامو ریز کردم و 

 انگشت اشارمو 
 اوردم باال و گفتم

 وای به حالت اخراجم 
 تب موهاتو کنی اونوقت تب

 میکنم 
 وای تازه گرفتم چی گفتم 

 ل*ب*مو به دندون 
 گرفتم اه چرا انقدر خنگم

 رئیسمو تهدید میکنم
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 اخراجم نکنه
 حاال هرکی ندونه فکر 

 من عرضه دارممیکنه چقدرم 
 که موهای اینو بکشم 
 به اطرافم نگاه میکنم

 همه با چشمای متعجب 
 دارن نگام میکنن

 ارشا هم با اخم و دهن باز
 زل زده بهم ،چشماش 

 میخندید 
 گفتم اقای تهرانی 

 هی  عکس العملی نشون 
 نداد 

 یه بار دیگه صداش زدم 
 بازم جواب 

 نداد
 از پشت میزم بیرون اومدم

 وایسادمو در  کنارش 
 گوشش یه جیغ فرا 

 بنفش کشیدم که خودمم کر
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 شدم یهو عین 
 جن گرفته ها از جاش پرید

 حتی یکی از کارمندا
 جرات خندیدن نداشت

 ولی من با دیدن 
 قیافش شرود به خندیدن

 کردم
 وای ارشا شبیه خره شرک شدی-

 که بهش برق وصل کردن 
 به قیافش نگاه کردم اونقدر

 عصبانی بود که از گوشاش 
 دود میومد

 اوه اوه تازه فهمیدم
 چی گفتم

 بب ببخشید-
 این که هر لحضه قرمز

 تر میشه 
 ببین ارشا من معذرت خواهی -

 کردم اگه دعوام کنیو اخراجم 
 کنی بعد من ناراحت میشم

 گریه میکنم به راه خالف کشیده میشم معتاد میشم
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 بعدم تو عذاب وجدان 
 م اینجوریمیگیری االن

 نگام نکن میترسم
 حرفم که تموم شد یه 

 نفس عمیق کشید 
 وای فکم درد گرفت 

 ارشا هم یدونه زد 
 به میز و رفت تو 

 اتاقش درو هم محکم 
 بست که من پریدم

 هوی میدونم اونجا طویلست-
 تو هم دامی ولی اروم تر 

 مردم میترسن
 فورا از اتاق خارج شد

 و با قیافه برزخی
 سمتم اومد 

 بازومو گرفت و به سمت
 طویله نه یعنی اتاقش 

 برد 
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⃣⃣ 
 آرشا

 تو اتاقم بودم که 
 در اتاق باز شد 

 فکر کردم مه گله 
 اما همین که سرمو باال

 اوردم هانا رو دیدم
 ی کنه دختره

 حالمو بهم میزنه
 با اجازه کی اومدی اینجا-

 +ارشا دلم برات تنگ شده بود
 میخواد عشقم دلم ب*غ*لتو

 دلت غلط کرد با خودت-
 گمشو بیرون

 دیگه هم این اطراف نبینمت 
 +اخه چرا مگه من برات کم

 گذاشتم 
 نه تو ج..ده گری هیچی -

 کم نزاشتی ،بیرون 
 چه رویی داشت این دختره 

 بلند شدم یه سیلی خوابوندم
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 تو گوشش که پخش زمین
 شد بعدم یقشو گرفتم

 و از اتاق بیرون انداختم
 اینو راه داده اتاقه منکی -

 +دوس دخترتون اومدن بگن 
 من بهشون اجازه ورود 

 ندادگ اخراجم کنید
 دوس دخترو با حرص گفت که خندم گرفت  انگشتشو سمتم گرفتو گفت

 +وای به حالت اخراجم 
 تب موهاتو کنی اونوقت تب

 میکنم
 هم خندم گرفته بود

 هم عصبانی بودم 
 مطمعنم هر کسی جای این

 کوچولو بود تافن  
 میخورد میزدمش 

 هه منو تهدید میکنه 
 با صدای یه جیغ 

 فرابنفش از جام پریدم
 گوشم سوت میکشید
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 +وای ارشا شبیه خره شرک 
 شدی که بهش برق وصل 

 کردن اونقدر عصبانی
 بودم که به زور خودموت

 کنترل کردم
 مه گل شرود به حرف زدن

 کرد اما من هیچی
 نفهمیدم فقط به این 

 فکر میکردم که
 چطور نفس کم نمیاره 

 حرفش که تموم شد 
 یه مشت به میزش زدمو

 به سمت اتاقم 
 رفتم از حرص اینکه

 جلو کارمندا 
 باهام اونطوری حرف

 زدو دلم نیومد 
 چیزی بهش بگم 

 در اتاقو به هم کوبیدم اما
 با حرفی که زد

 برگشتمو با عصبانیت 
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 بازوشو گرفتم و به سمت 
 اتاقم بردم .این دیگه 

 زیاد از حد پر رو شده
 میدونم

 چیکارش کنم 
 
⃣⃣ 

 به داخل اتاقم پرتش کردم
 و در اتاقمو بستم 

 چه گهی خوردی -
 یه طویله و یه دامی 

 نشونت بدم من 

 ببخشید ،تکرار نمیشه��+
 من ترسیدم یه چیزی پروند
 با سیلی که تو گوشش زدم

 حرفش نصفه موند
 به سمتش رفتم

 موهاشو تو دستم گرفتم 
 و محکم کشیدم

 دست خودم نبود نمی فهمیدم
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 چیکار دارم میکنم
 +ای تورو خدا نکش 

 ��?درد داره لعنتی
 بی توجه به دادو بیدادش 

 پرتش کردم رو 
 زمین چنتا لگد بهش زدم 

 اونم فقط جیغ میزد و 
 گریه میکرد و سیلی های 

 درپی من بود کهپی
 صورتشو نوازش میکرد

 یه لحضه ازش دور شدم
 که دوید و از اتاق خارج

 شد 
 خودمم نمیدونم چم شده بود 

 بی توجه به رفتنش 
 چنتا قرص مسکن خوردم

 سرمو روی میز گذاشتم 
 و خوابم برد 

تتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتتتت.تتتتتت
 تتتتتتتت

 از خواب بیدار شدن
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 گل افتادم یاد مه تازه
 باورم نمیشه ،من چیکار 

 کردم 
 من اونو زدم 

 اه لعنتی حتی وقتی رفت
 نرفتم سراغش

 حتما االن حالش خیلی
 بده 

 شمارشو گرفتم خاموش بود
 به سمت میزش رفتم 
 کیفش رو میزش بود

 بازش کردم ،هم گوشیش هم
 سویی  ماشینش تو کیفش

 بود نمیدونستم 
 کجا سراغشو بگیرم
 به باباش زنگ زدم 
 اما خبری نداشت 

 منم نخواستم اونم نگران کنم
 گفتم مربوط به کارای شرکته

 اونم ادرس خونشو داد
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 سوار ماشین شدم 
 به سمت خونش رفتم

 هرچی زنگ زدم 
 جواب نداد 

 من چیکار کردم
 زدمش ،گریه کرد 

 بهش لگد زدم ،جیغ زد 
 موهاشو کشیدم التماس کرد

 کرد 
 رو که میتونستمتا شب هرجا 

 دنبالش گشتم 
 ولی نبود 

 االنم دارم بیمارستانارو دنبالش
 میگردم

 
⃣⃣ 

 مه گل
 از اتاقش دویدمو اومدم 

 بیرون .حالش خوب
 نبود 

 جنون داشت 
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 من غلط بکنم وقتی نبینمش 
 بازم دلم براش تنگ بشه
 پسره بیمارم نیس تیماره

 باید تو تیمارستان 
 بستری بشه

 میزدماشب میریختم غر 
 گریه میکردم ناله میکردم

 به سرعت از شرکت
 زدم بیرون 

 میدویدم تا باالخره 
 از اونجا دور شدم 

 بارون میبارید و خیس 
 خیس شده بودم

 حالم بد بود درد داشتم
 نمیدونم چیشد که

 چشمام بسته شد

⬛️◼️◾️▪️▪️️️️ 
 چشمامو که باز 

 کردم تو بیمارستان بودم 
 ودیه پسرم باالی سرم ب
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 شما کی هستید اقا-
 +سالم شما تو خیابون حالتون 

 بد شد و از حال رفتید
 منم شمارو به بیمارستان

 اوردم ،خودمم پزشکم
 حالت خوبه؟درد نداری؟

 ی نه تکون سرمو به نشونه
 دادم.

 +اسمت چیه ؟
 هی  کارتی همراهت نبود

 کی این بال رو سرت اورده
 گله ،ساعت چنده؟اسمم مه-

 شبه خانوم کوچولو۱۰+ساعت 
 یه کوچولو زیاد خوابیدی 

 خانوم کوچولو عمته ،میشه-
 گوشیتو بدی

 به داداشم زنگ بزنم
 +اره البته 

 اسم بیمارستان چیه؟-
 +بیمارستان ....

 ِاه این که بیمارستانیه که 
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 مهیار توشه 
 مهیار اریا رو میشناسی-

 +اره تو این بیمارستان کار 
 میکنه ،چطور میشناسیش

 الن هستش ا-
 +اره 

 میشه بهش بگید بیاد اینجا-
 من خواهرشم 

+😳😳😳😳 
 االن بهش میگم 

 و از اتاق بیرون رفت 
 چند دقیقه بعد 

 مهیار اومد داخل
 گل چیشده +مه

 کی این بالرو سرت اورده
 نمیشناسم -

 میخوام برم خونم کارای ترخیصمو 
 انجام بده .

 +باشه اما خونه خودت نمیری
 ممل ادم میای خونه 
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 پیش مامان بابا
 راستی اقای تهرانی 

 چن بار زنگ زد نگرانت بود
 یه زنگ بهش بزن

 پوزخندی زدمو هیچی نگفتم
 حدود نیم ساعت بعد 
 ماشین مهیار در خونه 

 ترمز کرد
 مامان که منو تو وضعیت دید 

 به صورتش زد 
 ولی جاتون خالی 

 کلی بهم رسیدگی کردن 
 حالی دادنمیدونید چه 

 هی به مهسانو مهیار دستور 
 میدادم)خاک تو سرت  کتب خورده واسه من خوشحالم 

 هست(
 دوباره یاد اتفاقات ظهر 
 افتادم قل*ب*م گرفت

⃣⃣ 
 اخر شب بود

 که مامان تلفن به دست
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 اومد 
 الی و یاسی پشت خط 

 بودن 
 سالم- 

 هردو جوابمو دادن
 گذرهخوبید ،خوش می-

 بهتون
 برگشتیم+ما صبح 

 اهان -
 +مه گل چیشده چرا ناراحتی

 همه اتفاقای امروزو
 براشون 

 تعریف کردم 
 قرار شد فردا صبح 

 الی بره کیفمو
 از شرکت بیاره

 بیخیال گرفتم خوابیدم 
 صبح که بیدار

 شدم با هر بدبختی که
 بود مامانو 
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 راضی کردمو به خونه 
 خودم رفتم

 اوه اوه چه کمیفه 
 خونم 

 البته از روزی که اومدم 
 تا االن فقط سه بار

 تمیزش کردم  
 با اینکه بدنم درد

 میکرد اما مجبور بودم 
 خودمو مشغول نشون 

 بدم تا فکرم سمت
 اون عوضی نره 

 حتی با اینکه کتکم زده 
 دلم براش تنگ میشه

 )از بس خری(
 وجدان من االن تو فاز

 کاناالی فاز سنگین تلگرامم
 طنز بر میداری وسطش ،خیلی بیشوریبعد تو تریپ 

 )خو زودتر بگو جوگیر شدی
 من چه بدونم(

 ی خونه رو شرود میکنم همه
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 تمیز میکنم 
 االال ببین چه کدبانوییم 

 )بابا کدبانو
 االن باید بهت گفت کوزت 

 نه کد بانو خره(
 بیخیال این وجدان بی شخصیتم میشمو

 میرم حموم 
 جاتون خالی 

  ِهی وای من بازم
 یه چیز پروندم

 اقا هیچم جاتون خالی نبود
 همون تنهایی خوش میگذره

 واال بوخودا
 خالصه  دوساعت تمام تو حموم بودم 

 وقتی بیرون اومدم ساعت
 سه ظهر بود

 فکرم کشیده شد سمت
 الی البد کار داره 

 غروب کیفمو برام میاره
 با این فکر 
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 هدفونمو تو گوشم میزارم
 و میخوابم

⃣⃣ 
 ارشا

 دیشب وقتی که داشتم
 شماره ببمارستانا

 رو میگرفتم مهیار
 زنگ زدو گفت نگران نباشم 

 یه نفر تو خیابون خواسته
 روگلزور گیری کنه مه

 میزنه االن بیمارستانه
 اما حالش خوبه

 تشکر کردمو قطع کردم
 همش به مهربونیش فکر 

 میکنم حتی نگفته کار من
 بوده اونوقت من چی 

 هه
 وارد شرکت شدم 

 به جای خالیش نگاه کردم 
 یه نگاه به ساعتم کردم

 بود ،پس چرا نیومده ۸/۵
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 رفتم تو اتاقم 
 فقط منترر بودم که بیاد

 تا برای اولین بار 
 تو زندگیم از کسی معذرت 

 گلمبخوام .منترر بودم که مه
 کسی که دیروز 

 فهمیدم نباشه میمیرم بیادو
 ازش بخوام ببخشه منو

 )خخخخ پسره اسکل فکر کرده میاد 
 بخدا اگه بخواد بیاد من نمیزارم ]هانیه[(

 صدای در اتاقم اومد 
 فکر کردم مه گله 

 بفرمایید-
 +سالم من الیناز  هستم

 گلم اینماه لعنتی من منترر مه
 اومده واسه من  زرزر میکنه

 امرتون-
 گلم کیفشو میخواد+دوست مه

 یعنی چی  مگه خودش نمیاد -
 سرکار
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 پوزخندی زدو
 +واقعا با بالیی که سرش اوردید انترار دارید 

 بیاد 
 منرورتون اینه که دیگه-
⃣⃣ 

 منرورتون اینه که دیگه-
 نمیاد 

 +معلومه که نه االنم 
 وسایلشو بدید

 گوشیشو الزم داره
 )هاهاها دیدید گفتم نمیزارم 

 بیاد اینجا دیگه .واال چه معنی
 کنه(میده دختر خودشو سبب 

 وسایالرو بهش دادام و 
 اونم رفت .

 یعنی دیگه هرروز اینجا 
 نمیبینمش که مشغول 

 خوردن باشه 
 الوچه بخوره و بهم چشمب 

 بزنه ،ادامسشو باد کنه
 با فکر کردن به کاراش
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 وسط این  همه ناراحتی 
 یه لبخند رو ل*ب*م نشست 

 اما با یاد اوری اینکه 
 دیگه نمیاد اینجا 

 لبخندم جمع شد 
 اصال نیاد به درک 

 چرا باید بخوام بیاد اینجا
 )یهنی خودت نمیدونی؟(

 نه نمیدونم فقط دلم میخواد باشه
 فکر کنم باید به پارمیس بگم

 اگه با پارمیس دوست بشه
 حداقل میتونم گاهی وقتا ببینمش

 اصال حوصله شرکتو نداشتم
 اومدم بیرون و به سمت

 خونه حرکت کردم
 خداروشکر فقط 
 پارمیس خونه بود

 پارمیس -
 +ِا سالم داداش کی اومدی

 االن ،بیا اتاقم کارت دارم-
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 +چشم
⃣⃣ 

 ببین پارمیس خودت خوب -
 میشناسیم بخوای مسخرم کنی

 بخندی ،تیکه بندازی 
 زندت نمیزارم 

 +من کی شما رو مسخره کردن
 داداش

 ساکت شو و به حرفم -
 گوش بده

 +باشه
 دخترهدرباره یه -

 تو دانشگاهه شماست،دانشجوی
 خودته ،خب من نمیدونم

 چرا اما نا خواسته دارم
 جذبش میشم

 اون تو شرکتم مشغول کار 
 بود اما من دیروز

 عصبانی شدم ،ممل همیشه 
 وقتی خیلی  

 عصبانی میشم اصال به شخک
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 روبه روم نگاه نکردمو دست 
 روش بلند کردم

 صبح دوستشو فرستاد 
 وسایلشو جمع کنه و دیگه نمیاد .از دستم 

 خیلی ناراحته حتی 
 نخواس خودش بیاد 

 وسایلشو ببره
 خب ،خب من اگه  

 یه روز نبینمش حالم میگیره
 دپ میشم ، تو باید باهاش

 دوست شی تا من ببینمسش
 فهمیدی؟

 قیافه پارمیس تو بهت بود
 دهنش باز مونده بودو 

 چشاش اندازه توپ 
 دتنیس شده بو

 با لکنت گفت :با باشه
 اس اسمش چی؟

 لبخندی میزنمو میگم
 گل آریا مه گل ،مه-
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 دهنش بیشتر باز
 میشه .

 +باشه داداش کاری رو که
 گفتی میکنم

 یادت باشه بخوای از-
 این موضود سوء استفاده

 کنی میدونم چیکارت کنم
 و یه موضود 

 دیگه یادته چند وقت پیش
 مجبورت میکردم 

 درباره کالسات بهم 
 توضیح بدی فقط به 

 خاطر این بود که اسمی از
 مهتگل ببری

 همین
⃣⃣ 

 پارمیس
 میتونم یه سوال بپرسم-

 +بپرس
 چی گفت که عصبانی شدی -

 +تو گوشم جیغ کشیدو گفت 
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 شبیه خره شرک شدم 
 خودمو کنترل کردم 

 که چیزی بهش نگم 
 رفتم تو اتاقو در اتاقو محکم 

 د زد که اتاقت طویلست تو هم دامی کوبیدم که دا
 ولی اروم تر درو ببند

 منم عصبانی شدمو بردمش 
 تو اتاقو زدمش

 گل خیلی شیطونه+داداشی مه
 با یکی از استادا 

 در افتاده همش اذیتش میکنه
 جلو دانشجوها ابروشو 

 میبره،فحشش میده 
 ادامس میچسبونه به

 صندلیش
 حاال شانس اورده که این 
 استاد اذین خواستگارشه 
 وگرنه از دانشگاه اخراج 

 میشد 
 وای این چرا عصبانی شد



 131 بالشیطون 

 +استاد اذینتون غلط کرده 
 گل نرر دارهبه مه

 میدونم چیکارش کنم
 مرتیکه...... 

 داداش اروم باش -
 گل جواب رد بهش دادهمه

 خیالت راحت ،عصبانی 
 نشو دیگه .

 اصال حرفام فایده نداشت 
 یگه وارداز یه راه د

 شدم 
 ببین داداش عصبانیت -

 چیزی رو درست نمیکنه
 از اون مهم تر اینکه 

 گل از عصبانیت بیزارهمه
 از ادمای

 عصبانی میترسه پس باید 
 خودتو کنترل کنی،باشه؟

 هاها ها راه حلم جواب داد
 +میتونی بری

 از اتاقش اومدم بیرون
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 خندم گرفته بود
 باورم نمیشه داداش مغرور 

 گله شیطونومهمن 
 دوس داره 

 خخخ پس چند وقت پیش 
 برای این بود که 

 گفت ازش امتحان نگیرم
 اخی داداشم از دستش 

 چی میخواد
 بکشه همه استادا از 

 دستش کالفه شدن از
 بس شیطنت میکنه 

 البته خیلی خوبه اخه
 داداشم که هی  وقت

 اخماش از هم باز نمیشه
 با اوردن اسمش لبخند زد

⃣⃣ 
 گلمه
 اه اصال حس کالس رفتن -

 ندارم
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 یاسی:خفه ،از بس پیچوندیم
 تا حاال نصف کالسارم

 نرفتیم
 الی:ارت گمشید برید

 تو کالس تا وسوسه نشدیم
 اوه اوه اقایون منکراتی تو راه رو بودن

 بچه ها نررتون درباره چادر -
 چیه

 +مگه چادر داری 
 تو ماشینم سه تا هست-

 از کجا اوردیاونارو �😳😳😳😳😳�*
 هیچی باو چن وقت پیش-

 واسه که شما شمال بودید
 این موقع ها خریدم
 البته تو جعبه ماشینه

 فب کنم همشون خاکی شدن
 *بیخی ،بریم بیاریم

 +اره الی راس میگه االن دوباره 
 گیر میدن 
........... 
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 با چادر که وارد کالس شدیم
 همه دهناشون اندازه 

 غار باز بود
 نه منکراتیا تو سالن ها چتو-

 بودن بعد چادرو 
 دراوردم 

 با این حرفم همه منفجر شدن
 کالس اول با استاد تهرانی
 بود ،از همون اول کالس

 به من نگاه میکرد و لیخند میزد.
 باالخره کالس تموم شد 

 داشتیم از کالس 
 خارج میشدیم که

 +مه گل چند لحضه  با دوستات
 میمونید

 چشم استاد -
 بودیم تا کالس خالیمنترر 

 شد
 +خب راستش من دوس  دارم 

 بیام تو اکیپ شما البته اگه



 135 بالشیطون 

 قبول کنید 
 ولی خب خارج از دانشگاه

 ام جون ،چهار نفر میشیم-
 *ما هم خوشحال میشیم استاد

 +پارمیس صدام کنید 
 *باشه 

 .-.تتتتتتتتتتتتتتت.-.تتتتتتتتتتتتتتتت.-.تتتتتتتتتتتتتتتتت.-.تتتتتتتتتتتت.-.
 از اون روز  حدود یه ماهی میگذره .

 خیلی با هم صمیمی شدیم
 اکیپمون پن  نفره شده 

 اخه پارمیس یه رفیق داره
 اسمش نگاره اونم اومده تو 

 اکیپ ما .
 ونجا االنم همه خونه پارمیس دعوتیم .قراره شامو ا

 بخوریم
 البته تو این یه ماه زیاد به 

 ی  هم رفت و امدخونه
 نداشتیم  فقط بچه ها میومدن

 خونه من اونم به خاطراینکه
 من تنها زندگی میکنم

 خب خب 
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 چی بپوشم
 اوم پارمیس گفت 

 مامان باباش خونه نیستن
 یه شلوارک لی که فقط

 ب*ا*س*نمو میگرفت با یه تاپ
 سفید عروسکی که 

 همه چیزمو بیرون ریخته
 بود  برداشتم

 یه مانتوی قرمز با شلوار 
 و شال مشکی پوشیدم 

 کیف و کفشمم قرمز بود
 زود سوار ماشینم

 شدمو حرکت کردم
 کنار خونشون زدم 

 رو ترمز 
 پیاده شدم .ماشین نگارو الی

 هم بود پس همه اومدن
 زنگو زدم

⃣⃣ 
 وارد خونه که
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 شدم 
 سالم . خوشگلتون اومد-

 پارمیس:بابا خوشگل
 داد نزن کر شدیم 

 �😛😛�?کر بودی گلم-
 یاسی :نمب نریز بیا بشین 

 باش -
 نگار :گمشو لباساتو عوض کن 

 خوب بابا رفتم چرا -
 داد میزنی

 پارمیس:برو تو اخرین اتاق 
 طبقه باال لباساتو 

 عوض کن
.... 

 بعد از تعویض لباسام 
 اومدم پایین 

 همهخدایی لباسم از ماله 
 باز تر بود

 الی:وای دیوث چه خوشگل شدی
 نگار :هیکلشو 

 خب بابا هیز بازی در نیارید-
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 یاسی :من که دخترم 
 دلم خواست چه برسه

 ��?به پسرا
 پارمیس :خخخخ خوردینش 

 بابا 
 کلی حرف زدیم و خندیدیم
 پارمیس:پاشید بر*ق*صیم 

 همه رفتیم وسطو شرود 
 به ر*ق*ص کردیم 

 عربی  اهنگ که عوض شد
 بود ،همه رفتن نشستن اما

 من عربی بلد
 بودم بر*ق*صم 

 شرود کردم به ر*ق*ص عربی 
 خخخ اونم با تاپو شرت 

 کلی ر*ق*صیدم 
 بچه ها هم همش جیغ میزدن 

 و میخندیدن 
 که یه دفه نگام

 به در سالن افتاد 
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 وای از خجالت قرمز شدم 
 یه جیغ کشیدمو 

 به سمت اتاقی که لباسامو عوض 
 کرده بود دویدم

 اخه لباسای من نسبت 
 به بقیه خیلی خیلی باز بود

 اونا همه بلیز و شلوار 
 پوشیده بودن 

 ابروم رفت ،حاال چطور برم 
 پایین .

 ولی  چرا با دیدنش
 قل*ب*م ضربان گرفت ،اهان البد

 به خاطر خجالتم بود
 همینطوری رو تخت  

 نشسته بودم که یهو
... 
⃣⃣ 

 ارشا
 روز قرار بود ام

 بود که تصمیم۱۰خونه خودم بمونم ساعت حدودای 
 گرفتم به خونه برم
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 البد مهمونای پارمیسم
 رفتن دیگه 

 اصال یادم نبود ازش 
 درباره مهموناش بپرسم

 که کی هستن
 ریموت پارکینگو

 زدم 
 با شنیدن صدای بلند اهنگ که

 تا حیاط هم میرسید 
 عصبانی شدم میدونم 

 چیکارش کنم .
 در ورودی رو که باز کردن 

 قل*ب*م اونقدر محکم زد که 
 انگار داره از سینم بیرون میزنه

 با دهن باز محو زیبایی
 و لوندی دختری بودم

 که این روزا شدیدا 
 دلتنگش بودم ،واقعا ر*ق*صش

 بی نقک بود.اگه تنها بودیم 
 یه کاری دستش میدادم 
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 نگاهم به لباسش افتاد
 قککه چه طور هیکل بی ن

 و زیباشو به نمایش میگذاشت
 با صدای جیغش به خودم 

 اومدم اون هم به سمت باال 
 دوید 

 نمیدونستم اینجایید -
 به اتاقم میرم مشغول باشید

 بهشون حتی اجازه سالم
 دادن هم ندادم .با دیدنش

 اصال یادم رفت میخوام 
 پارمیسو دعوا کنم

 در اتاقمو که باز کردم
 دیدمش ،اون تو اتاق من 

 چیکار میکرد
 خواست دوباره جیغ بزنه که

 خودمو بهش رسوندم 
 دستمو جلوی دهنش گذاشتم

 بهم نگاه کرد 
 نگاهش رنگ خاصی داشت

 ترس ،خجالت ،التماس ،نفرت
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 و چیزی دیگه که درکش نکردم.نود نگاهشو دوس 
 گله شادو میخوامنداشتم ،من مه

 ،مهربونی و مهمتر ازکه از چشاش شیطنت 
 همه زندگی میباره

 با خیس شدن دستم که روی
 دهنش بود فهمیدم 

 داره گریه میکنه
 اروم باش کاریت ندارم-

 االن دستمو بر میدارم
 ولی جیغ نکش 
 سرشو تکون داد 
 دستمو برداشتم

 +اگه کاریم نداری 
 چرا اومدی تو اتاق،اصال بزار

 برم باشه 
 باشه برو،درضمن اینجا -

 اتاق منه اینم بدون که 
 کسی بدون اجازه من حق 

 ورود به اینجارو نداره
 و اگه بدون اجازه بیاد 
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 تنبیه میشه 
 نگاه اشکیشو که دیدم دیگه طاقت نیاوردم دستمو 

 بردم باال که اشکاشو پاک 
 کنم 

 یهو تو خودش جمع شد
 +ببخشید تکرار نمیشه 

 اما نزن منو ،من نمیدونستم
 توئه .اینجا اتاقه 

 با حرفش قل*ب*م فشرده شد 
 حقم داشت .من اونو زدم 

 حتی ازش عذر خواهی هم 
 نکردم

 فقط خواستم اشکاتو پاک کنم-
 میرم تو یه اتاق دیگه تو هم 

 لباساتو عوض کن برو 
 پیش دوستات 

 گونه هاش از خجالت قرمز 
 شد و یه حسی همش

 منو قلقلب میداد 
 که بب*و*سمش

 اما فورا از اتاق 
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 خارج شدم
⃣⃣ 

 مه گل
 همین که از اتاق خارج شد

 لباسامو عوض کردم 
 خب حاال که نیس 

 بزار یکم تو اتاقش فضولی
 کنم 

 اومم از کجا شرود کنم
 خب خب کمد لباساشو 

 باز کردم ،اوه اوه چه قدر زیادن
 خیلی بیشوره همشون مارکن 

 بیخیال کشو های زیر
 کمدش شدم چون چیز جالبی 

 کشف نمی کردم 
 میز توالتشو نگاه کردم 

 چه لش خوشبوئه 
 موهامو اوردم جلو و نصفشو 

 رو موهام خالی کردم
 از اونجایی که اصال 
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 حالیم نی شونه یه 
 چیزه شخصیه اخه به نررم فقط مسواک شخصیه خخخخ

 شرود کردم با شونش به 
 موهام که پر از ژل بود 

 حالت دادم 
 لی کردمبعدم اسپریشو روشون خا

 اوم دیگه چی داره
 ِاه این که همون عطرشه
 که دوس میدارم هیچی 

 دیگه باهاش یه دوش حسابی 
 گرفتم که به سرفه افتادم 

 اصال اینا که حاال حاالها نمیان
 باال چطوره لباساشم

 امتحان کنم 
 از تو کمدش یه دست کت وشلوار پوشید

 کمربند شلوارمم زدم روش که از پام در نیاد
 موهای پشتم که بلند بودو زیر کت فرستادم 

 موهای جلومم که با ژل به
 سمت باال حالت داده 

 بودم 
 یه جفت 
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 رفتم رو تختش نشستم
 و کلی سلفی گرفتم 

 که یهو در اتاق باز
 شد 

منم:جیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغغغغغغغغغغغغغ

 وبعد صدای خنده پارمیس و
 نگار با صدای جیغم الی و یاسی اومدن تو اتاق اونام 

 وضعیتشون مشابه بود
 اتاق روبرویی که یدفه در 

 باز شد و ارشا سراسیمه 
 اومد بیرون 

 وارد اتاق که شد
 هر پن  تامون خیلی 

 ترسیدیم 
 مخصوصا منو پارمیس 
 انترار داشتم.بیاد یکی 

 بخوابونه تو گوشم 
 اما صدای خندش 

 اومد
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 و من برای اولین بار 
 صدای خنده مردی رو 

 شنیدم که جز اخم چیزی 
 ازش ندیده بودم

⃣⃣ 
 وقتی فهمیدم وضعیت 

 سفیده یه لبخند زدم
 یکه چشمم به چال گونه  

 ارشا افتاد از رو تخت 
 پریدم و به سمتش 

 هجوم بردم 
 چشماش گشاد شده بود

 منم بی توجه به چشماش دستمو 
 کردم تو چال گونش 

 میچرخوندمو فشار میدادم 
 لبخندش محو شد و اخم کرد

 منم مجبوری دستمو کشیدم
 چشماش میخندیداما خب  

 نمیدونم چرا اما 
 یدفه بی توجه به اطرافم 

 رو پاشنه 
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 پام بلند شدم و 
 تو گوشش گفتم 

 با خنده خیلی جذاب -
 میشی ،اخم نکن.

 تازه گرفتم چی گفتم 
 نگاش که کردم یه لبخند

 خیلی محو رول*ب*ش اومده بود
 که فب کنم خودش

 به زور میدید
 بچه ها از اتاق رفتن بیرون 

 اهان راستی عصبانیم نشو-
 اخه ترسناک میشی
 همینجوری داشت 

 نگام میکرد
 اقای تهرانی -

 وا این چرا جواب نمیده
 ارشا-

 یکم بلند اسمشو صدا زدم 
 که متوجهم شد 

 +بله
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 میشه برید بیرون لباسامو عوض کنم ،-
 درضمن بابت کارم واقعا ازتون معذرت )خواستم بگم 

 میشه(میخوام اما گفتم پرو 
 نمیخوام ،خیلی هم خوب کردم ،دستمم درد نکنه

 تازه تو هم خندیدی 

😬😬😬😬 
 سرشو به عالمت تاسف 

 تکون داد
 و خواست از اتاق

 خارج بشه اما خوب من 
 بازیگر خوبی

 بودم 
 شرود کردم به گریه
 خیلی زود به طرفم

 برگشت
 چیشد مه گل 

 خوبی ؟چرا گریه میکنی
 منم برات متاسفم -

 سرمو بلند کردمو  بعدم
 شرود کردم به 

 خندیدن
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 اونم عصبانی  شد و رفت 
 بیرون درم 

 محکم کوبید به هم  
 اینجا طویلست -

 ولی من که حیوون نیستم 
 درو 

 با دوتا دستم کوبیدم رو 
 دهنم االنه که بیاد

 بازم کتکم بزنه 
 اما خداروشکر نیومد

⃣⃣ 
 از اونجایی که من پررو

 بودمتر از این حرفا 
 تصمیم گرفتم تو همین اتاقش

 حموم کنم 
 منم که اصال وسواس ندارم

 پس نتیجه میگیرم که 
 حوله یه چیز شخصی نیست

 وانو پ از اب کردم
 شامپو بدنشو هم خالی کردم
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 توش 
 بعد از کلی کف بازی 
 رفتم زیر دوشو خودمو 
 ابکشی کردم ،حولشو 
 پوشیدم خواستم بیام 

 بیرون که 
 یکمم کرم بریزم تصمیم گرفتم

 حموم خیس بود
 شامپو رو خالی کردم روش

 کلی هم ساییدمش 
 که معلوم نشه 

 با یه لبخند شیطانی بیرون رفتم
 شب بود اوه اوه دیرم شد۱2به ساعت نگاه کردم 

 لباسامو پوشیدم و 
 از اتاق خارج شدم 

 به پایین راه پله 
 که رسیدم 

 پارمیس پس بقیه کجان-
 +رفتن ،صدات کرزم نشنیدی 

 فکر کردم خوابت برده
 خیلی بیشور بودم عبضی ها-
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😡😡😡😡 
 +خخخخ قیافشو 

 اصال تو نمیخواد بری 
 پیش من بخواب

⃣⃣ 
 اخه لباس ندارم -

 +من بهت میدم الکی بهونه نیار
 باشه بزار زنگ بزنم به مامانم-

 اگه اجازه دادن میمونم
 +وا تو که تنها زندگی میکنی

 دلیل بر این نمیشه که -
 از اعتمادشون سوء استفاده 

 کنم بهشون خبر میدم 
 اگه قبول کردن هستم در خدمت رفیق خلم

 +خل خودتی،بزنگ بهشون دیگه
 شماره مامانمو گرفتم

 سالم مهشیدم خوبی -
 عشق من 

 +سالم گل دختر ،زبون نریز
 کارم داشتی مامان جان
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 اره خب گفتم که لمشب خونه پارمیس دعوتم -
 االنم دیر وقته ،پارمیس پیشنهاد داد پیشش 

 بمونم ،گفتم اگه شما اجازه 
 بدید امشبو اینجا بمونم

 +باشه گلی مواظب خودت باش 
 چشم ،بای-

 +خدافو دخترکم
 پارمیس قبول کردم 

 +چه خوب 
  حاال  یه دست لباس بده بهم یه اتاقم نشونم بده شب-

 اونجا بخوابم
 +باشه بیا بریم 

 باال اتاقتو نشونت بدم االن لباستم برات میارم .
.تتتتتتت..تتتتتتتتتتتت.تتتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتتت..

 تتتتتتتتتتتت
 صبح با صدای گوشیم 

 از خواب نازم بیدار شدم 
 به اتاق نگاه کردم

 ستم واه چرا تو اتاق خودم نی
 اهان یادم اومد خونه 

 پارمیسم . بعد 
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 از انجام عملیات
 با همون تاپ و شلوار

 پارمیس رفتم 
 پایین خخخ موهامم 

 که جتگل بود 
 هویتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی پارمیس -

 صبح بخیر،میگما اون داداش بوزینت رفت سر کارش 
 سرمو که باال اوردم

 با چهار جفت چشم روبرو 
 شدم دوجفت خندون

 یه چشم ترسون و از همه مهم تر یه چشم عصبانی که 
 عکیب ترسناک شده بود

 سالم.مم من نمیدونستم س-
 شما اینجایید باور کنید 

 فکر کردم پارمیس تنهاست
 +اشکال نداره دخترم 

 ما اخر شب اومدیم خونه
 بیا بریم صبحونه بخوریم

 باشه -
 به سمت ارشا چرخیدنگاهم 
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 ِاه این چیه رو سرت-
 چرا سرتو با باند بستی؟

 یه نگاه بهم کرد که خودمو 
 خیس کردم 

 زدم به بیخیالی و همگی 
 رفتیم سر میز و مشغول صبحانه 

 خوردن شدیم 
 بعدم که با پارمیس رفتیم

 یونی .
⃣⃣ 

 ارشا
 به اتاقم رفتم اما همین که 

 نگام به لباسا افتاد 
 چشام گرد شد 

 این که از من شل*م*ته تره 
 همه لباسامو که 

 پوشیده بود رو 
 تو اتاق پخش کرده بود

 ای خدا حولم اینجا چیکار 
 میکنه

 بهش دست زدم نم داشت 
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 یعنی رفته حمومو از حوله
 من استفاده کرده .اوف
 من واسه اینجور چیزا

 شدیدا وسواس دارم اما
 نمیدونم چرا اصال ناراحت

 عصبانی نشدمیا 
 بلکه خوشحالم شدم 

 حوله رو برداشتم 
 تصمیم گرفتم دوش بگیرم و با همین حوله

 گل رو نم دار که بدن مه
 لمس کرده بدنمو خشب 

 کنم 
 همین که پامو تو حموم 

 گذاشتم لیز خوردم و سرم به
 لبه وان برخورد کرد

 به زمین دست زدم هه 
 سرامیکارو کفی کرده

 هم عصبانی شدم هم خندم 
 گرفت به خاطر 

 این همه شیطنت که تمومی 
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 نداشت
 به پایین رفتم  و بعد از 

 پانسمان سرم 
 به اتاقم رفتم اما خوابم نبرد

 فکرم درگیر دختری بود
 که دوتا اتاق باهام 

 فاصله داشت
 ام که چقدر  دوست داشتم

 االن تو ب*غ*لم بود و تا میتونستم فشارش میدادم
 بح سر میز صبحانه رفتمص

 با اینکه دیشب اصال نخوابیدم 
 اما سرحال بودم

 مامان بابا نیمه شب اومده بودن خونه 
 گل بودم منترر مه

 که بیاد پایین 
 +هویی پارمیس صبح بخیر 

 اون داداش بوزینت رفت سرکارش
 این به من گفت بوزینه 

 اونقدر عصبانی بودم 
 که دلم میخواست همون 

 کنمجا خفش 
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 تا چشمش به ما افتاد
 شرود کرد به عذر خواهی

 بعدم به من نگاه کرد 
 +این چیه رو سرت

 چرا سرتو بستی
 با یاد اوری دیشب یه نگاه

 وحشتناک کردم که فورا 
 روشو برگردوند 

 بعد از خوردن صبحانه 
 گل رفتن دانشگاه پارمیسو مه

 دانشگاهمن موندم این دختر بدون کتاب و جزوه واس چی میره 
 منم لباسامو عوض کردم 

 و رفتم به شرکت
⃣⃣ 

 گل مه
 از یونی که بیرون اومدم از

 بچه ها خدافری کردم
 و گفتم که میخوام دنبال 

 کار بگردم
 تا شب دنبال کار گشتم اما 
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 خب پیدا نکردم 
 فردا دوباره میرفتم میگشتم 

 کنار یه فست فود وایسادم
 و داخل شدم 

 اونقدر گرسنم بود
 که شفارش یه پیتزا یه نفره با

 یه خانواده دادم 
 نشستم همشو نوش جانم کردم

 اصال گوشت بشه بچسبه به تنم .اخه میدونم 
 االن دهنتون اب افتاده

 تازه انقدر خوشمزه بود 
 دلتون بسوزه 

 اخرین تیکه پیتزامم کردم
 تو حلقم یه دست به 

 شکمم کشیدم که یه پسر 
 مامانی ناز اومد 

 سر میز 
 +میخوای یه پیتزای دیگه هم من مهمونت کنم

 داشت با تمسخر اینو میگفت 
 اما من پررو تر از این حرفام

 با یه پوزخند نگاش
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 کردمو 
 چراکه نه اما خب میترسم -

 کارت بانکیتون خالی شه 
 پسره انترار نداشت قبول کنم

 با یه چهره عصبانی گفت
 +نترسید یکم خورد تو جیبم 

 استم بندازم هست خو
 صدقه ،ولی خب باهاش واسه

 شما یه پیتزا میخرم
 میخواست منو حرص بده 

 اما کور خونده .خیلی خونسرد 
 گفتم

 کار خوبی میکنی گل پسر -
 مخصوص بگیر ،بگو سسم دوتا بزاره ، راستی خوبه که 

 در حد یه پیتزا پول صدقه داری 
 اخه من معموال میخوام 

 ه صدقه بدم مبلغ یکم زیاد
 نمیتونم نقدی بدم 

 چب میکشم .منتررم بگید زودتر پیزامو بیارن که کار دارم

😐😐 
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 باشه منترر باش �😡😡😡�+
 منم خیلی شیب نشستم رو میز ،پسره پیتزامو اورد 

 منم بر داشتمشو  رفتم خونه
 کل واال تا این باشه با من کل

 نکنه ،پسره پررو
⃣⃣ 

 پارمیس
 گل گفت صبح مه
 برم دنبال کارمیخوام 

 االن بهش زنگ زدم گفت 
 کار پیدا نکرده دو سه تا 

 از شرکت ها هم که 
 رئیسشون هیز بازی 

 در اوردن و از همون اول
 نور باال زدن 

 گوشی رو که قطع کردم 
 تصمیم گرفتم به ارشا زنگ

 بزنم یکم حال کنم 
 من که جرأت ندارم وقتی

 دعوام میکنه یا 
 سرم داد میزنه بهش
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 ی بگم پس اینجوری چیز
 یکم میچزونمش .تازه ماشینمم نیاوردم 

 اینجوری میرسونتم 
 خونه .

 شمارشو گرفتم 
 +بله پارمیس

 اه نمیتونه یه سالم
 بگه ، 

 سالم داداش-
 +کارت رو بگو 

 ایش
 میای دنبالم -

 +کار دارم اژانس بگیر 
 میخواست قطع کنه که زود گفتم 

 تو راه میخوام باهات حرف -
 بزنم 

 با داد گفت
 +اومدم خونه میتونی زرزر 
 کنی ،بگو تاکسی سرویس 

 میخوام 
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 نه میخوام باهات حرف -
 ی بزنم ،درباره

 گله مه
 گل.چیزی شده اتفاقی براش افتاده .+چی مه

 اصال بگو کجایی االن میام 
 دنبالت 

 اخی داداشم چه هول کرده 
 خخخ

 نه مهم نیست ،نمیخواد -
 بیای دنبالم حاال شب تو خونه 

 با هم صحبت میکنیم 
 +پارمیس اعصاب ندارم 

 من ادرس بده 
 کافه روبرو دانشگاهم -

 +بیست دقیقه دیگه 
 اونجام و قطع کردم

 یه قهوه با کیب
 سفارش دادم 

 پولشم همون اول حساب 
 کردم چون 

 میدونستم ارشا بیاد 



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 کفری میشه 
 قهومو خوردم ،با بقیه 

 مشغول بودمکیکم 
 که به گوشیم زنگ زد

 زود از کافه بیرون 
 اومدم و سوار 
 ماشینش شدم

⃣⃣ 
 ارشا 

 خیلی نگران بودم
 میترسیدم  اتفاقی واسه 

 شیطون بالم افتاده  
 باشه 

 همین که پارمیس سوار شد
 شرود کردم به حرف زدن

 اما خب سعی کردم 
 دوباره ممل پشت تلفن

 هول نکنم ،یکم خودمو 
 نشون دادم و شرود  خونسرد

 کردم به حرف زدن 
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 خب میشنوم ،چه اتفاقی -
 افتاده

 گل امروز+راستش داداش مه
 گفت که داره دنبال 

 کار میگرده 
 چی؟؟ حق نداره کارکنه -

 ببینم اصال چرا میخواد 
 کار کنه مشکل مالی 

 که نداره.نکنه پدرش بهش 
 پول نمیده

 گل هی  مشکلی+نه داداش  مه
 با خانوادش نداره 

 پس دیگه الزم نیست -
 کارکنه باهاش حرف بزن 

 +خب داداش من یه ساعت 
 گل زنگ زدم پیش به مه

 داشت تو شرکتا دنبال 
 کار میگشت

 اوففف ،خب چیشد کار-
 پیدا کرده ؟

 +نه ولی،،،،
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 ولی چی ؟بنال دیگه-
 پارمیس 

 +گفتش کار نبوده 
 ونجا کار کنه فقط دو یه تا شرکت قبول کردن بره ا

 گل گفت رئیساشون که مه
 زیادی چشم چرون بودن 

 با این حرفش 
 دستام از عصبانیت مشت
 شد .لعنتی چشماشونو از 

 کاسه در میارم 
 گل غلط کردن که به مه

 چشم داشتن . 
 هی  حرفی نزدم پارمیسو 

 دم خونه پیاده کردمو
 رفتم بام تهران 

 حالم اصال خوب نبود
 گل دلم برای دیدن مه

 پر میکشید .
 باید باهاش حرف بزنم

 ازش میخوام برگرده شرکت



 167 بالشیطون 

 اصال بیاد اونجا 
 فقط الوچه و پفب بخوره 

 اما فقط باشه 
 اونجا باشه که هرروز ببینمش

 همین صبح دیدمش 
 اما بازم دلم تنگه براش 

 من اصال ارشای قبل
 نیستم ،اعتراف میکنم 

 که بهش وابسته شدم
 خوداگاه با خودم نا

 زمزمه میکنم :
 "گرگ هم که باشی عاشق

 ایی خواهی شدبره
 که تورا به علف خوردن 

 وا خواهد داشت...
 و رسالت عشق  چنین 

 است ؛شدن انچه که
 نیستی"

 یعنی واقعا من عاشق شدم
 حتی خودمم این رو نمیدونم 

 قطره های بارون صورتم
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 رو خیس میکنه 
 سیگارمو روشن میکنم .

 با گوشیم یه اهنگ میزارم 
 گلی فکر میکنمو به مه

 که دلم عجیب هواشو 
 کرده
⃣⃣ 

 رو ازگلادرس خونه مه
 پارمیس گرفتم 

 االنم منتررشم که بیاد 
 پایین تا باهاش  حرف 

 بزنم 
 میخوام غرورمو بشکنمو 

 ازش بخوام بیاد 
 تو شرکت من کار کنه .
 تو همین فکرا بودم که 

 ش در پارکینگ امان
 باز شد و اومد بیرون،

 زود از ماشین پیاده 
 شدمو به سمت 
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 ماشینش رفتم  . با 
 دست به شیشه ماشینش 

 زدم 
 بهم نگاه کرد و زود از

 ماشینش پیاده شد
 منترر بودم بهم سالم 

 کنه اما خب فب کنم اونم 
 منترر همین بود 

 دست به سینه به ماشینش 
 تکیه داده بودو نگام میکرد 

 اوف.اصال این 
 کوچیکتره پس باید اول 

 سالم کنه 
 چند ثانیه منترر بودم 

 اما هیچی نگفت . 
 مجبور شدم تسلیم بشم 

 سالم -
 به جای جواب سرشو تکون 

 داد .
 تکون دادن اون زبونت -

 سخت تر از کلته 
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 +اوال اینو از خودت 
 بپرس ،چون من همیشه 

 بهت سالم میکنم به جای 
 جواب سر تکون میدی 

 پس از این به بعد تو اول 
 سالم میکنی ،دوما صبحت

 بخیر ،سوما االنم به جای 
 سر تکون دادن حرف میزنی

 خخخخ پس این خانوم 
 کوچولو االن ممال داره 

 تالفی میکنه .
 صبح تو هم به خیر-

 یه لبخند خیلی قشنگ 
 زد .

 +کارم داشتی؟
 اره پارمیس گفت دنبال -

 میگردیکار 
 +خب؟؟

 بیا شرکت من -
 +نه نه نمیام
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 چرا -
 +دوباره کتکم میزنی

 این کارو نمیکنم -
 تو هم یکم کمتر شیطنت 

 کن
 عین بچه ها دستشو 

 جلو اوردو 
 +قول؟؟

 اره قول -

  مگه اما ☺+باشه میام 
 منشی نداری

 به عنوان منشی نه -
 تو رشتت معماریه ،بیا به 

 مهندسا تو کشیدن 
 کن ،اینطوری  نقشه کمب

 خودتم کار یاد 
 میگیری .

 دستاشو بهم کوبید
 +ام جون ،از کی بیام سر کار

 اوم ،همین االن چطوره ؟؟.-
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 +االن؟
 اره ،مشکلی داری؟-

 +نه نه تو برو منم االن 
 راه میوفتم 

 با من بیا -
 +نه مرسی برگشتنی 

 حوصله تاکسی ندارم
 خودم میرسونمت -

 +باشه ماشینو ببرم پارکینگ 
 میام 

 سوار ماشین شد و دنده عقب 
 رفت 

 منم تو دلم عروسی بود که 
 قراره دوباره هر روز 

 ببینمش 
 اومد سوار ماشین شدو 

 راه افتادم به سمت شرکت
⃣⃣ 

 مه گل ماشینو پارک کردو 
 وارد شرکت شدیم 
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 تصمیم گرفتم یکم 
 جلو کارمنداش کرم بریزم

 جاشون اخه همه از 
 بلند شده بودنو بهش

 سالم میکردن اما این بداخالق دوست داشتنی
 فقط سرشو تکون میداد
 با یه لحن بچگونه گفتم

 الشا ژونم مگه به من قول -
 ندادی با صدای بلند دالم 

 تنی
 یه نگاه به من که با قیافه 

 مرلوم اینو گفتم کرد 
 یه نگاهم  به  کارمندا 

 میکردنکه با دهن باز نگاهمون 
 نفسشو با صدا بیرون 

 داد .
 با یه لحن کامال خشب و جدی 

 گفت +سالم 
 بعدم به سمت اتاقش 

 رفت 
 ِاِاِا پسره بیشووووور 
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 اصال بهم نگاه نکرد در اتاقشم 
 بست 

 خب حاال که اینطوره منم
 تو اتاقش نمیرم تا خودش بیاد صدام کنه 

 داشتم با خودم غرغر میکردم
 مرادیکه صدای خانوم 

 رو شنیدم 
 گل مگه اخراج +سالم مه

 نشده بودی
 سیالم  ،نه بابا خودم رفتم-

 االنم دوباره قراره اینجا
 کار کنم

 +اهان ،ولی خب منشی 
 که کار میکنه اخراج میشه؟

 نه من دانشجوی معماریم -
 قراره به مهندسا کمب 

 کنم که خودمم کار یاد بگیرم
 +باشه گلی حاال چرا اینجا 

 وایسادی
 اخه این رئیستون -
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 درو پشت سرش 
 بست ،منم خوشم نمیاد خودم برم تو وایمیستم صدام 

 کنه 
 +خب خوشحال شدم که 

 برگشتی من برم سر کارم تا
 اخراجم نکردن

 باش-
 یکم منترر موندم اما صدام 

 نکرد 
 به سمت در شرکت راه افتادم

⃣⃣ 
 ارشا 

 باز این نیومده شیطنتاش 
 مت اتاق شرود شد به س

 رفتمو درو بستم 
 شقیقه هامو یکم ماساژ 

 دادم 
 منترر بودم که بیاد تو 

 اتاق اما نیومد 
 هه حتما انترار داره 

 برم صداش کنم . یکم که بیرون 
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 بمونه خسته میشه خودش میاد تو اتاق
 تاپم رو به دوربین ها لب

 وصل کردم 
 داشت با یکی از کارمندا 

 حرف میزد 
 بعد اینکه حرفش تموم شد 

 بازم منترر بود 
 یه قدم برداشت 

 فکر کردم داره میاد تو اتاق
 اما داشت به سمت 
 در خروجی میرفت

 َاه اگه بره دیگه اینجا کار نمیکنه
 زود بلند شدمو با سرعت 

 از اتاق خارج شدم 
 با صدای بلند صداش 

 زدم
 گل وایسا مه-

 به سمتم برگشت سرش پایین بود 
 پس چرا نیومدی تو اتاق -

 +خب تو نگفتی بیا 
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 حس کردم صداش ناراحته
 اوف بازم خراب کردم

 حواسم نبود ،فکر کردم -
 خودت میای ،حاال هم 

 سرتو بلند کن ببینمت 
 سرشو بلند کرد 

 وای خدا چشاش پر اشب 
 بود 

 همین که نگام کرد یه 
 قطره چکید 

 نمیشهمعذرت میخوام خانومی،ببخشید ،تکرار -
 حاال دیگه گریه نکن 

 یه لبخند کوچیب زدو اشکشو 
 با دستش پاک کرد

 بازم غرورمو برای این
شتتیطون بال که دل و دینمو برده شتتکستتتم ،منی که یادم نمیاد از کستتی  عذر 

 خواهی 
 گل گفتم کرده باشم به مه

 ببخشید با دیدن لبخندش 
 انگار دنیارو بهم دادن

 خب حاال بیا بریم تو-
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 ق ،یه قهوه بخوریمو اتا
 کارت رو نشونت بدم

 +باشه ،ارشا
 خواستم بگم جانم اما 
 فعال نباید بیشتر از این 

 پیش روی میکردم 
 بله-

 +بهم اتاقم میدی ؟؟
 خخخ چه مرلوم گفت

 با اینتکه مهندسا  دو نفر 
 دونفر اتاق داشتن و طبقه باال بودن اما 

 اصال دلم نمیخواست 
 باشه با کسی اتاقشو شریب 

 ای باشههیا تو طبقه دیگه
 اره ،میگم اتاقتم بهت-

 نشون بدن 
 به اتاق رفتیمو بعد از

 خوردن یه قهوه 
 بیرون اومدیم اتاقشو 

 بهش نشون دادم
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 خب چطوره خانوم -
 مهندس 

 +اوممم خوبه اقای 
 مهندس  اما اتاق صورتی

 نداری ؟این 
 قرمزه خو من که پسر نیستم

 خندم گرفته بود 
 صورتی نه اما یه اتاق -

 با دکوراسیون بنفش هست
 میخوای؟

 +اره اره همون خوبه
 اتاق با دکور صورتی هم بود اما خب طبقه چهارم

 بود و من نمیخواستم از 
 اینجا دور بشه 

 هر چند زیاد قرار نیست به اتاقش بیاد ،در واقع اصال 
 نیازی به اتاق نداشت

 اما خب نخواستم دلشو
 بشکونم

⃣⃣ 
 ه گلم

 باهم به طبقه باال رفتیم 
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 ی یه اتاق روبرو
 وایساد 

 +این اتاق نقشه کشیه 
 وقتی نقشه های پروژه 

 بزرگو
 مهمی باشه مهندسا اینجا 

 جمع میشن و با کمب هم 
 کارو تموم میکنن .االنم 

 همه اینجا جمع شدن 
 توهم از االن بهشون

 کمب میکنی
 باوشه -

 گل+درست حرف بزن مه
 صدامو صاف کردم 

 حاال باوشه و باشه چه -
 فرقی باهم دارن 

 اصال حاال که اینطوره شما هم
 گل صدا حق ندارید منو مه

 کنید من اریا هستم پس بهم
 میگید خانوم اریا شمارو هم
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 هرجا ببینم بهتون میگم 
 اقای تهرانی.

 +خیلی خب نیازی نیست
 اما حداقل جلو کارمندا 

 حفو ظاهر کن
 چشم اقای تهرانی -

 هاهاها
 گل بسه ،هرجور میخوای +مه

 حرف بزن 
 اها این شد -

 نمیدونم چرا دوست داره 
 ارشا صداش کنم و اونم 

 گل صدام کنه مه
 البته خب من خیلی بیشتر 

 ☺از اون دوس دارم
 وارد اتاق شدیم 

 همه با دیدن ارشا بلند
 شدن 

 یهو چشمم خورد به یه 
 پسره  اه این که همونیه که 
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 پیتزا برام خرید 
 با دیدنش زدم زیر خنده 

 همه با تعجب نگام میکردن
 ارشا هم با عصبانیت

 بیخیال بقیه رفتم 
 جلوش وایسادم 

 سالم .پیتزا خیلی خوشمزه-
 بود ،عجیب چسبیدت

 بخصوص اینکه 
 میگن مفت باشه 

 کوفت باشه .
 اینبار ارشاهم با تعجب داشت 

 میکرد . نگاه
 دوباره رفتم پیش ارشا 

 وایسادم 
 +خب ایشون خانوم 

 گل اریا هستن مه
 دانشجوی معماری 

 از این به بعد کنار شما 
 کار میکنن که تجربه کسب 
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 کنن .
 ایشون بیشتر برای اموزش 

 اومدن نه کار 
 تاکیید میکنم اموزش 

 پامو کوبیدم زمین
 ِا ارشا من اومدم کار کنم-

 اصال اگه فکر کردی اینجوری 
 میتونی بهم حقوق ندی 

 کار نمیکنم .
 همه داشتن با دهن باز 

 نگام میکردن
 ارشا هم با یه نگاه وحشتناک

 با تحکم گفت
 +کافیه خانوم اریا 

 الل شدم .منم که
 باشه-

 +از همین االن کارتو 
 شرود کن ،خانوم جعفری 

 فعال شما به ایشون اموزش بده 
 *چشم 

 ه ای که خواست بره بیرونلحض
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 یه چشمب بهش زدم 
 که با تعجب نگام کرد

 منم به روی خودم 
 نیاوردم و رومو اون ور 

 کردم که صدای 
 بسته شدن در اتاق اومد 

 گلم  اخیش ،خب من مه-
 اسم شما چیه 

 دونه دونه شرود کردن به گفتن
 علی، محسن ،نرگس ،امیر سام 

 ِاه پس اسم پیتزاییمون امیر سامه .مهناز 
 همگی خوشبختم ،نرگس من باید چیکار کنم؟-

 بیا ببین من چه جوری نقشه 
 میکشم یاد 

 بگیر
 اسونه دیگه؟سخت باشه -

 من نمیام 
 +خخخخ اره راحته 

 بیا 
 هیچی دیگه تا ظهر مشغول 
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 کار بودیم 
 که علی گفت وقت استراحته 

 شدم داشتم از اتاق خارج می
 که مهناز گفت 

 گل جون کجا میریمه
 خو وقت استراحته برم اتاقه خودم -.

 فقط ساعت چند برگردم 
 باال ؟

 +اتاق؟؟؟
 اره طبقه پایینه دیگه -

 چطور؟
 +اهان .هیچی تعجب 

 کردم همین
 شونمو باال انداختمو 

 ساعت چند برگردم -
 +دو ساعت دیگه

 رفتم پایین تو اتاقم 
 ساعت گوشیمو واسه

 دوساعت دیگه کوک کردم
 سرمو رو میز گذاشتمو 

 به ثانیه نکشید خوابم
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 برد.
 ارشا  

 ساعت پن  بود .
 که منشی وارد اتاق شد

 +خانوم جعفری میخوان 
 ببیننتون .

 بگید بیاد تو.+چشم .-
 سالم ±
 سالم -

 +ببخشید قربان شما می دونید
 خانوم اریا کجاست ؟؟

 چطور؟�😳�-
 ه+اخه واسه استراحت ک

 اومدن پایین هنوز باال
 نیومدن .

 باشه حتما خسته -
 شده تو میتونی بری
 از اتاق خارج شد 

 وای نکنه از کارش خسته
 شده و رفته 
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 فورا به سمت اتاقش رفتم
 که دیدم بله خانوم 

 کوچولو سرشو رو میز 
 گذاشته و الال کرده .

 دلم نیومد بیدارش کنم
 خخخخ اینم از کارمند 

 ما تازه جلو کارمندام میگه 
 حقوق زیاد میخوام 

 شالش از سرش افتاده
 بود ،دستم به سمت 

 موهاش رفت 
 اروم اروم موهاشو نوازش 

 کردم 
 نمیدونم اگه بیدار بود 

 چه عکس العملی نشون 
 میداد 

 رو از این لحضه پس بهتره االن نهایت استفاده
 ها ببرم .

 ام این که اینطوری گردنش 
 میشه .خشب 

 به کاناپه تو اتاقش 
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 نگاه کردم ،خداروشکر پارمیس گفته بود خوابش 
 خیلی سنگینه.اروم بلندش

 کردمو گذاشتمش رو کاناپه 
 خودمم نشستمو سرشو 

 گذاشتم رو پام 
 میترسم بیدار بشه

 عصبانی بشه ،اما خب دلمم 
 نمیاد پاشم برم .

 اروم اروم دستمو تو موهاش 
 حرکت میدادم 

 کار واقعا ارامش میگیرم با این
⃣⃣ 

 گل مه
 از خواب بیدار شدم 

 هیییع من رو پای ارشا
 چیکار میکنم 

 هی ارشا پاشو -
 گل خانوم .+بیدارم مه

 خب مرسی که -
 گذاشتیم رو کاناپه ،
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 من برم باال  ،میگما دو 
 ساعت شده که من

 خوابم؟؟؟
 با این حرفم ارشا شرود

 کرد به خندیدن 
 وا چته ؟؟-

 نوم کوچولو ساعت+خا
 ۶شبه شرکتم ساعت ۷
 تعطیل شده منم منترر  

 بودم بیدار بشی 
 برسونمت 

 نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته

 یعنی من این همه ساعت 
 خوابیدم 

 پاشو که+اوهوم حاالم 
 پامو نمیتونم تکون بدم

 ایشششش حاال - 
 چرا منت میزاری اصال

 میخوام  تا صبح رو 
 پات بخوابم تو هم 
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 حق حرف زدن نداری.
 خدایی فکر نکنم کسی

 اندازه من پرو بوده
 باشه.با این حرفم 

 لبخندی زدو گفت 
 +باشه هرطور میلته 

 من که از خدامه
 اوه تازه گرفتم چیشد

 جام پاشدمیه ضرب از 
 یه لبخندم زدم 

 �😁😁�?خوب دیگه بریم
 اونم پاشد وا این چرا

 میلنگه
 وای ارشا چرا -

 میلنگی تو 
 +هیچی یه خانوم 

 کوچولو سه ساعت 
 تمام رو پام خوابیده 

 بوده
⃣⃣ 
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 گل مه
 خانوم کوچولو عم....-
 خودتی 

 خواستم بگم عمته 
 که یاد دومین باری

 که دیدمش 
 افتادم که

 کنار خونشون پارک 
 کرده بودم 

 واسه همین گفتم 
 خودتی 

 هی داری به چی-
 میخندی

 +یب اینکه من 
 مردم  نه زن 

 که بهم بگی خانوم 
 کوچولو 

 دو اینکه میخواستی 
 بگی عممه دیگه

 غمگین نگاهش کردم
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 اخه دفه قبل �😔�-
 که گفتم عمته 
 زدی تو گوشم 

 +به هر حال تو یه
 خانوم کوچولویی

 به من نگو خانوم -
 کوچولو وگرنه من 

 میدونم با تو 
 +هه میخوای 

 چیکار کنی خانوم
 کوچولو ؟؟؟؟؟؟
 به سمتش رفتمو 
 گوششو محکم 
 گاز گرفتم حتی 

 دندونای خودمم 
 درد گرفت .از درد

 یه عربده زد که 
 از ترس پریدم 

 نگاش کردمو زبونمو
 واسش تا ته در اوردم 
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 که به سمتم دوید
 و بازوهامو گرفت 

 با یه قیافه مرلوم که
 دست کمی از یه گربه

 کوچولو نداشت نگاش
 کردم  و ممل
 بچه ها گفتم

 الشا جونی ببشید -
 +اوف  دیگه حق 

 نداری قیافتو 
 اینطوری کنی نه تنها

 برا من برای هی  کس 
 دیگه هم خودتو انقدر

 مرلوم نکن و در ضمن 
 با این لحن حرف نزن 

 هاش دست بعدم تو مو
 کشید .منم که بد جور 

 خورد تو پرم ل*ب*ا*مو 
 اویزون کردم که 

 گفت
 +خیلی خب حاال 
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 نمیخواد لباتو اینجوری
 کنی بیا بریم که دیر 

 شد 
 بدون جواب دادن 

 داشتم به سمت در 
 میرفتم که گفت

⃣⃣ 
 مه گل

 +وایسا ببینم االن 
 ممال قهر کردی 

 سرمو به معنی ممبت 
 تکون دادم که لپمو 

 کشید 
 +با هرکی که دوس
 داشتی قهر کن اما

 نبینم با منم قهر باشی
 چرا نباید باهات قهر-

 باشم مگه چه فرقی
 با بقیه داری 

 معلوم بود از سوالم 
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 جا خورده .
 +من ....من..هیچی

 گل بیا بریم دیگهمه
 باشه-

 سوار ماشین شدیمو
 حرکت کردیم 

 تو راه به این فکر
 میکردم که واقعا 
 ارشا با بقیه برام 

 فرق نداره 
 جوابش کامال 

 مشخک بود ،اون با 
 دیگران فرق داشت 
 برام ، خب یه جایی

 تو قل*ب*م همش صداش
 دلم براش تنگ  میکرد
 میشد 

 من اصال دختر لوسی
 نبودم اما همیشه جلوی

 اون لوس میشدم
 خب دوست داشتم
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 بدونم منم برای اون
 مهمم یا نه 

 یکم شیطنتم که بد 
 نیست هست؟

 )انقدر زر نزن دیگه
 کرمتو بریز (

 باوش
 ارشا میشه بزنی کنار

 +باشه چی شد
 بزن کنار میگم-

 کنار خیابون 
 وایساد منم فورا 
 از ماشین پیاده 

 شدم
 خودم میرم نیازی-

 نیس شما به زحمت 
 بیوفتید

 +چی شد یهویی 
 به این نتیجه رسیدی 
 ؟؟؟؟؟ زود سوار شو
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 نمیخوام اصال اگه -
 مهم بودم برات باهام 
 یه کلمه حرف میزدی 

 گل من حوصله +مه
 ندارم ها می ادم بیا

 سوار شو .
 نمیام -

 +باشه نیا 
 گازشو گرفت رفت 

 حالمو گرفت 
 معلومه اصال براش 

 مهم نیستم 
 بغضم داشت خفم 

 میکرد 
 روی چمنای بلوار 

 نشستم سرمو رو 
 زانوهام گذاشتمو 

 د کردم به گریهشر
 کردن اصال دست 

 خودم نبود من جلوی
 خودشو رفتارش 
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 ضعیف میشدم
⃣⃣ 

 ارشا 
 . گفت ماشینو نگه دارم 

 همین که وایسادم
 از ماشین پیاده شد 

 +خودم میرم نیازی نیست 
 شما تو زحمت بیوفتید 
 َاه این یه دفه چش شد 

 باز .
 چی شد یهویی به این -

 نتیجه رسیدی .زود
 سوار شو 

 +نمیخوام اصال اگه مهم 
 بودم باهام یه کلمه حرف 

 میزدی 
 اوفف  نیست که من همش

 دارم با مردم حرف 
 میزنم االنم بیام بشینم 

 براتو روضه بخونم .اصال 
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 اگه بخوامم نمیشه تو 
 شرکت نزدیب بود که 
 سوتی بدم ،نمیخوام 

 تا مطمئن نشدم دوسم 
 داره بهش بگم 

 له ندارممه گل من حوص-
 ها ممل ادم بیا سوارشو

 +نمیام
 خیلی عصبانی شدم ،رسما
 داشتم منت کشی میکردم 

 درسته دوسش دارم اما 
 من ارشام داره از 
 حدش میگذره .

 باشه نیا -
 به سرعت حرکت کردمو 

 از اونجا دور شدم 
 یکم که گذشت تازه فهمیدم

 چه غلطی کردم،این وقت
 شب اونجا تنهاش گذاشتم

 وارد اتوبانلعنتی 
 شده بودم  نمیتونستم
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 برگردم 
 تا انتهای اتوبان رفتمو

 با دیدن 
 اولین دور برگردون دور

 زدم 
 تا رسیدم به جایی که

 پیادش کرده بودم
 حدود

 نیم ساعت میگذشت
 فقط دعا میکردم که نرفته
 باشه ،هه تازه متوجه شدم

 چیکار کردم 
 ماشینو پارک کردمو 

 به سمت اونور خیابون
 رفتم 

 با چیزی که دیدم رگای
 شقیقه ام نبض گرفتن

⃣⃣ 
 گلمه

 سرم رو زانوهام بودو 



 201 بالشیطون 

 داشتم گریه میکردم
 که صدای یه نفرو 

 شنیدم 
 +ببینم خوشگله چی
 شده؟ بابات دعوات 
 کرده داری اینطوری

 گریه میکنی
 به قیافش نگاه کردم 

 از این التا بود 
 قیافشم که حال ادمو 

 به هم میزد
 بابا تو دیگه چیبرو -

 میگه 
 +میگم یه شب مهمون

 کلبه فقیرانه من 
 باش .بیا با هم یکم 

 حال کنیم 
 با ننت بیشتر بهت-

 خوش میگذره گمشو برو
 +ِد َن ِد با تو بیشتر 

 حال میکنم عروسب 
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 پاشو با هم بریم
 به دورو برم نگاه کردم

 پرنده هم پر نمیزد 
 داشتم سکته میکردم

 اما خودمو نباختم 
 لقمه اندازه دهنت -

 بردار ،برو رد کارت 
 +ببین من اعصاب ندارم

 به اندازه کافی نازتو 
 کشیدم 

 میبینی که اینجا حتی 
 یه ادمم پیدا نمیکنی

 پس باهام بیا 
 نمیام-

 دست کرد تو جیبشو 
 یه چاقو در اوردت

 گذاشتش رو گردنم 
 +باشه خودت خواستی

 و ل*ب*ا*شو گذاشت رو 
 ل*ب*ا*م چون چاقو رو گردنم 
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 بود هی  کاری نمیتونستم
 بکنم سعی کردم با 

 دست به عقب هولش 
 ای نداشتبدم اما فایده

 ل*ب*ا*مو وحشیانه میخوردو
 گاز میگرفت 

 نفس کم اورم ولی این 
 لعنتی ول کن نبود 

 ل*ب*شو از رو ل*ب*م 
 جدا کرد به نفس نفس

 افتادم 
 با دستش به عقب هولم 

 داد که پرت شدم رو چمنا
 تا اومدم جیغ بکشم
 روم خیمه زدو دوباره

 ل*ب*شو روی ل*ب*م قرار داد
⃣⃣ 

 گلمه
 اینبار وحشی تر از قبل 
 ل*ب*مو گاز میگرفت 

 از بس محکم گاز میگرفت
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 ل*ب*ا*م لمس شده بود
 دستشو روی سینم گذاشتو 

 محکم فشار میداد
 م میخواستم جیغ بکش

 اما نمیشد فقط اشب میریختم 
 لعنت بهت ،اصال تقصیر
 ارشاست اون عوضی منو

 اینجا ول کردو رفت 
 با فشار محکمی که به
 سینم اورد نفسم رفت 
 و برگشت نمیدونم این

 همه زورو از کجا اورده 
 بود این لعنتی 

 چشمام بسته بودو 
 اشب میریختم که حس

 کردم سنگینیش
 از روم برداشته شد 
 چشمامو باز کردم 

 ارشا افتاده بود به جون
 پسره و داشت میزدش 
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 منم گریه میکردم 
 گریم با هق هق همراه شد

 پسره بی حال رو زمین 
 افتاده بود اما ارشا 

 ول کن نبودو همچنان 
 داشت کتکش میزد

 دیدم اگه اینجوری پیش 
 بره  پسررو میکشه

 با این که هی  توانی
 نداشتم اما بی رمق 

 لب زدم 
 ولش کن می... میمیره -

 فایده ای نداشت
 بازم داشت کار خودشو 

 میکرد 
 بسه من حالم خوب نیست-

 با این حرفم پسره رو ول
 کردو به سمت من اومد

⃣⃣ 
 گل مه

 به سمت من اومد
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 دستمو گرفت و از رو زمین 
 بلندم کرد
 گلم +پاشو مه

 همچنان داشتم گریه میکردم
 +اروم باش ،تموم شد من 

 اینجام .
 هق گفتمبا هق

 ولم کن لعنتی همش-
 تقصیره توئه اگه اینجا

 ولم نمیکردی االن 
 اینجوری نمیشد 

 +باشه خانوم کوچولو 
 تقصیر من بود ،ببخشید

 حاال بیا بریم
 سوار ماشین بشیم

 با این که دوس نداشتم 
 همراهش برم اما خب 

 راه دیگه ای هم 
 نداشتم .

 پس باهاش هم قدم شدمو 
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 به سمت ماشین 
 رفتیم 

 تو سکوت رانندگی کرد تا
 رسیدیم به خونه 

 من پیاده شدو در سمت من
 رو باز کرد

 بدون حرفی پیاده شدم و  
 به خونم رفتم 

 یه دوش گرفتم حالم بهتر 
 شده بود اون بیشورم

 نشد یه شکالتی 
 شربتی چیزی بهم 

 بده نمیگه
 من فشارم افتاده 

 ایش 
 بدون اینکه به اتفاقات چند

 ساعت پیش فکر
 کنم نتمو روشن کردم 
 اماماوم بعد از خوندن پی
 یه چالش باحال دیدم

 رفتم تو مخاطبین 
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 که دیدم بعله ارشا ژونم
 انالینه منم که کال کرم 

 دارم با اکانت دیگم 
 که شمارشو نداره

 ویشرفتم پی
 سالم عزیز دلم-

 ?u+سالم 
 بگم من اوم خب حاال 

 کیم اهان اسم اون دختره
 که اومده بود شرکت

 چی بود؟
 اهان هانا

 وا عزیزم مگه جز هانات -
 کسی تو زندگیته

⃣⃣ 
 گلمه

 +هانا بهت گفته بودم 
 تو زندگیم نبینمت وگرنه 

 محوت میکنم
 باشه من میرم اما تکلیف-
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 بچه تو شکمم چی میشه
 نامرد

 ¿؟¿؟¿؟¿؟¿؟¿؟¿؟¿+بچه؟
 ببین ارشا من بچمو -

 دوست دارم به هی  وجه
 نمیندازمش

 +چی میگی تو االن میام 
 خونت باهات حرف میزنم

 نه نه نیای ها-
 +چرا 

 خخخخ چالش بود -
 �😊�?منم هانا نیستم

 اما خب ریدی تو چالشم 
 ایش

 +شما 
 مهم نیست ولی خب -

 تونستم بشناسمت اقای
 ارشا تهرانی 

 +عادت ندارم یه سوالو 
 دو بار بپرسم .اسمت ؟؟

 ��?مهم نیس-
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 اما ازت انترار نداشتم
 +هه

 بای-
 بدون جواب دادن اف شد

 نمیدونم چرا  اما 
 بدجور دلم گرفت 
 اوم دوست داشتم

 گریه کنم عوضی اصال دیگه
 دوستت ندارم)وا مگه قبال
 داشتی(نمیدونم فب کنم

 گل عاشق میشود()خخخ مه
 بمیر اه )ایش حاال که 

 ام ادم نشده(شدهعاشق 
 الل شو )باش(

 اصال از فردا باهاش 
 حرف نمیزنم هه چقدرم

 که اون ناراحت میشه
⃣⃣ 

 ارشا
 بدجور فکرم درگیر 
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 بود 
 وای اگه واقعا هانا

 بود چی
 یعنی کی خودشو

 به جای هانا جا زده
 بود هه تازه

 میگه چالش بود،اصال
 هانا رو از کجا 

 میشناخت .
 از یه طرفم فکر به

 اتفاقی که برا 
 مه گل افتاد داشت 

 دیوونم میکرد همش 
 تقصیر من بود اگه

 اونو ولش نمیکردم
 این بال سرش نمیومد

 خیلی ترسیده بود 
 فشارشم افتاده بود

 منم که اونقدر 
 عصبانی بودم نشد

 حداقل براش یه چیز
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 شیرین بگیرم بخوره.
 با اعصاب 

 داغون  رفتم سمت
 اتاقم .

 نصفه شب بود که با 
 صدای زنگ گوشیم از 

 خواب بیدار شدم  خواستم
 خاموشش کنم اما با اسمی

 که روی صفحه افتاده
 بود فورا  با یه استرس

 شدید گوشی 
 رو برداشتم 

 بله ،مه گل چی شده -
 صدایه گریش میومد

 داد زدم 
 گل چیشده مه-

 +ارشا بیا اینجا 
 توروخدا زود بیا بعدم

 قطع کرد  یه جیغ زدو
 نمیدونم چطوری اماده شدم
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⃣⃣ 
 ارشا 

 از خونه خارج شدمو 
 به سمت ماشینم که

 تو پارکینگ بود
 دویدم .با سرعت به 
 سمت خونه  مه گل 

 بدجور استرس داشتم
 چن بار نزدیب بود

 تصادف کنم تا باالخره رسیدم 
 زنگ امانو زدم

 و منترر شدم درو باز
 کنه همین که درو باز کرد

 حتی نتونستم منترر 
 اسانسور بمونم 

 تا طبقه چهار یه نفس
 از پله ها باال رفتم 

 محکم به درشون
 گل دروکوبیدم که مه

 باز کردو 
 خیلی ریلکس گفت 
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 +بله اقای تهرانی ،کاری 
 داشتین

 گل چرا چیشده مه-
 پشت تلفن داشتی گریه میکردی

 اتفاقی افتاده؟؟؟؟
 +نه  

 منرورت چیه -
 اینه که اتفاقی +منرورم 

 نیوفتاده 
 اونوقت منو بیخود -

 تا اینجا کشوندی؟؟؟؟؟؟؟
 +دقیقا

 اعصابمو خورد کرد
 ساعت سه شب منو

 کشونده اینجا تازه میگه 
 چیزی نشده .

 دستم رفت باال که بهش
 سیلی بزنم ،فورا تو 

 خودش جمع شد تا فهمیدم
 بازم داشتم گند میزدم .
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 چرا -
 +اوممم شما فکر کن 

 اینم یه چالشه ممل مال
 چند ساعت پیش

 بعدم با صدای بلند تری
 گفت 

 +منتها من ممل هانا جونت 
 ازت حامله نیستم 

 حاال هم برو
 امای سرشباوه پس پی

 گل بوده کار مه
 اوه اوه خیلی بد

 شد 
 با صدای ارومی زمزمه 

 کرد 
 معلوم نیست با چند نفر

 خوابیده که خیلی راحت 
 ازشقبول کرد اون 

 حاملست
⃣⃣ 

 ارشا 
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 خیلی راحت قبول کرد اون
 ازش حاملست 

 البد پن  یا شیش تا هم 
 بچه داره

 اینارو خیلی اروم میگفت 
 فکر نمیکرد من

 بشنوم 
 خب حقم داشت اونقدر 

 دوس دخترام زیاد
 بودن که بعضی وقتا از

 هم تشخیصشون نمیدادم
 اما خب بچه رو نه دیگه

 هیچی نتونستم بگم
 میتونی بری +خب دیگه

 اما من هنوزم باهات 
 قهرم  باهاتم حرف 

 نمیزنم 
 خندم گرفته بود شبیه بچه ها 

 رفتار میکرد
 چرا-
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 +اوم خب اخه تو خیابون
 تنها ولم کردی 

 بعدشم اون اتفاق افتاد
 معذرت میخوام .-

 حاال میشه بزاری
 بیام تو یه چیزی 
 بخورم یه نفسی

 تازه کنم برگردم خونم
 +نه خیر

 چرا -
 +اول اینکه من تنهام 
 پس حق نداری بیای

 دوما مگه من تو خیابون 
 از ترس فشارم افتاد
 یه چیز برام خریدی

 بخورم؟هان خسیس 
 خان نشد یه ابمیوه 

 برام بگیره حداقل
 اونقدر بامزه و با 

 یه قیافه حق به جانب اینا رو 
 گفتم که دوست داشتم
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 بگیرمش ب*غ*لم اونقدر
 فشارش بدم که له بشه 

 لپشو کشیدمو 
 گفتم 

 واسه مورد یب حق-
 با شماست  و اما
 دومی من اونقدر 

 اعصابم خراب بود که 
 اصال نفهمیدم چطور 

 رانندگی کردم 
 ببخشید که هواسم نبود

 خانوم کوچولو
 +اومم باشه درمورد بخششت

 فکر میکنم 
 باشه فکر کن خانوم -

 کوچولو من دیگه برم 
 نره از خوابیادت 

 بیدارم کردی ها
 +اصال خوب کردم من 

 خوابم نبره اونوقت تو 
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 بگیری با خیال راحت 
 بخوابی 

 دیگه همش نصفه شب
 زنگ میزنم بیدارت

 میکنم تازه اینجوری کرمای
 �😁😁😁😁�?شبانمم تخلیه میشن

 میخواستم بگم تو زنگ 
 بزن من اصال نمیخوابم 

 اما خب گفتم 
 اونجوری خودتم -

 بد خواب میشی .بای
 +شب بخیر 

 شب تو هم بخیر-
 خیلی اروم اضافه کردم

 عزیز دلم
⃣⃣ 

 گلمه
 یه هفته از اون شب

 میگذره جز مزاحمتای شبانه 
 من )هرچند فب کنم ارشا 

 خودش بیداره چون 
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 زود جواب میده ( هی 
 اتفاق خاصی نیوفتاده

 االنم با ارشا حرف 
 زدم یکم چرتو پرت 

 گفتم که 
 خودمم نفهمیدم چی بود 

 بعدم قطع کردم
 مطمئنم  ساعتشو واسه 

 حدود سه یا چهار کوک 
 میکنه که انقدر

 سریع جواب میده
 برا همین تصمیم گرفتم

 حدود دوساعت دیگه
 بازم بهش زنگ بزنم 
 ساعت گوشیمو واسه
 دو ساعت دیگه فعال 

 کردمو خوابیدم .
 ،،،،،،، 

 با صداش از خواب بلند 
 شدم 
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 ا شماره ارشا رو فور
 گرفتم 

 اینبار  کلی منترر بودم 
 تا جواب داد

 +هان چته 
 بعله پس مشخک شد همیشه

 بیدار بوده وقتی
 زنگ میزدم که اونقدر تحویل

 میگرفت 
 البته اینبار با اون یکی خطم 

 زنگ زدم
 سالم عزیز دلم -

 +شما
 مهم نیست عسلم -

 فقط خواستم به هدف 
 شومم برسم که رسیدم

 +خب دیگه حاال گمشو
 بگیر بخواب که من صبح میدونم باهات 

 چیکار کنم 
 خواست قطع کنه که 

 زود گفتم
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 نه ارشا قطع نکن منم -
 گل مه

 معلوم بود شکه شده 
 چون تا چند دقیقه

 هیچی نگفت
 گل چیکار داری+بله مه

 هیچی خوابم نمیبره -
 برام الالیی بگو 

 +چتتتتتتتتتتی؟؟؟؟
 خو حاال چرا داد -

 میزنی
 +ببخشید

 اصال الالیی نگو اما -
 خب من خوابم نمیبره 

 اونوقت تو راحت 
 خوابیدی ،از این به بعد

 چند بار  زنگ میزنم 
 که دیگه جر زنی نکنی

 +خخخ باشه صد بار بزنگ فقط االن بزار بخوابم 
 فردا جلسه دارم 
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 باشه شبت بخیر -
 +شب خوش ،کرم شبانتو

 بگیر بخوابریختی 
 بعدم قطع کرد
 از اونجاید که 

 به صورت کامل تخلیه
 دقیقه ۱۰نشدم حدود 

 بعد دوباره زنگ زدم
 +دیگه چیه 

 هیچی خواستم بگم  -
 خوب بخوابی اقای رئیس

 +باشه بزار بخوابم
 وا خودت گفتی صد بار زنگ-

 بزنم 
 +اره ولی از فردا 
 بعدشم قطع کرد

 وا این چرا  خدافری 
 نکرد

 اره زنگ زدم که اینبار دوب
 داد زد

 +چه مرگته 
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 اوه اوه ریدم به اعصابش که
 یکم نمایش بد نیس 

 پس با یه بغض نمایشی
 گفتم

 هیچی یادت رفت -
 خدافری کنی 

 +مه گلی بغض نکن دیگه
 ببخشید سرت داد زدم 

 اصال نمیخوابم همش زنگ 
 بزن 

 نیشم باز شد اما زود جمش 
 کردمو  دوباره 
 با بغض گفتم 

 نمیخواد دیگه ،شب بخیر -
 بعدم قطع کردم .
 چن بار زنگ زد 

 جواب ندادم اخرشم 
 گوشیمو گذاشتم رو سایلنتو

 الال کردم 
 هر چند باید سه ساعت دیگه
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 پا میشدم برم شرکت
⃣⃣ 

 ارشا 
 گل زنگ زد و از وقتی مه

 سرش داد زدم هرچی 
 بهش زنگ زدم جواب

 نداد بعدشم 
 خاموش کرد .خدایی 

 تقصیر خودش بود
 ولی همین که صدای 

 ناراحتشو شنیدم 
 پشیمون شدم که چرا 

 سرش داد زدم .
 بعدشم که هرکاری 

 کردم خوابم نبرد . ناچارا 
 رفتم حمومو یه دوش گرفتم

 بعد  از پوشیدن لباسام 
 و دوش گرفتن با  ادکلن 

 مارکم  رفتم پایین
 سر میز صبحانه نشستم و

 بابا یه کم درباره کار با 
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 و اینجور چیزا صحبت
 کردم ،صبحانمو با عجله 

 خوردمو راهی شرکت
 شدم ،میخواستم زودتر 

 اون شیطون بال رو 
 ببینمو از دلش دربیارم

 هه واقعا مسخرس منی 
 که تو عمرم نه از کسی عذر 

 خواهی کردم و نه منت کشی 
 کردم 

 حاال بار ها دارم از مه گل
 میکنم و عذر خواهی 

 االنم که میخوام منت کشی
 با این که تو شرکت درست 

 نیست اما یه دسته گل
 تو راه براش گرفتم که

 اونجا بهش بدم 
 چون بعد شرکت 

 وقت نداشتم برم پیشش 
 تو پارکینگ شرکت ماشینو
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 پارک کردمو با اسانسور رفتم باال 
 قبل از اینکه برم تو اتاق 

 خودم به سمت 
 گل  رفتم اتاق مه

 اما کسی داخل اتاق نبود
 به طرف اتاقم رفتمو از منشی 

 پرسیدم
 خانم اریا هنوز نیومدن؟-

 +سالم اقای تهرانی 
 چرا اومدن طبقه باال 

 مشغول کارن
 چون جلسه داشتم 

 دیگه وقت نمیشد برم 
 باال  پس رفتم 

 تو اتاقی که جلسه 
 هارو اونجا برگزار  میکردم

 دادن به مزخرفات بعد از گوش
 کارمندا که کارای این هفته رو 

 شرح میدادن  به اتاق خودم 
 برگشتم
⃣⃣ 
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 گلمه
 تو دفتر با بچه ها مشغول 

 کشیدن نقشه ها بودیم 
 که در اتاق باز 
 شد ،ارشا بود

 همه دست از کار کشیدن من
 اما بی تفاوت مشغول کارم

 بودم .
 داشتم 

 با مداد رو نقشه کار میکردم
 که مداد از دستم 

 کشیده شد .
 ارشا اروم کنار گوشم گفت 

 +خانوم مهندس ،اقای رئیس اومده ازت معذرت خواهی
 کنه دیشب بد باهات 

 صحبت کن ببخشش شیطون
 بال ،باشه؟

 با تخسی سرمو به نشونه نه
 تکون دادم که گفت

 +دیدی ابروم جلو کارمندام 
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 رفت ،بیا بریم پایین 
 که من منت کشی کنم

 �😁�?باشه-
 ام جون من منت،کشی،دوس میدارم

 باهاش اومدم پایین 
 رفتیم تو اتاقش 

 که گفت :
 +خب از کجا شرود کنیم

 چیو ؟-
 +منت کشی رو دیگه

 اخه میدونی تا حاال این کارو 
 نکردم نمیدونم 

 باید از کجا شرود کنم
 با این حرفش پقی زدم زیر 

 خنده 
 اومد جلو لپمو کشیدو 

 گفت 
 +وروجب به جای خندیدن

 بگو بخشیدی منو؟؟
 اره ولی تکرار بشه بازم -

 ممل اون دفه گوشتو 
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 گاز میگیرم 
 +باشه 

 بعدم یه دست گل بزرگ
 پر از رز قرمز 

 بهم داد 
 خو االن باید بگی گل برای-

 گل 
 گل+خخخ اوه بعله گل برای مه

 به ساعت نگاه کردم  
 جیغی از خوشحال کشیدم 

 +چته؟
 ساعت کاری تموم شده میتونم برم هیچی-

 +هرکی ندونه فب میکنه 
 همش دارم ازش کار 

 میکشم
 وا مگه غیر از اینه از-

 وقتی میام همش کار 
 میکنمو نقشه میکشم

 تازه کلی هم خسته میشم
 ؟؟+جدی میگی
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 اره -
 +از فردا نمیخواد دیگه 

 کار کنی 
 نه نه  اصال شوخی کردم -

 اخراجم نکنی ها 
 +حاال فردا بیا 

 درموردش حرف میزنیم 
 که چه کاری بکنی
 که راحت تر باشه

 باشه  من برم بای بای-
 +بای 

 از شرکت خارج شدمو 
 مستقیم رفتم خونم

⃣⃣ 
 مه گل

 تا شب با جمع کردن خونه 
 و تغییر دکوراسیون مشغول

 بودم
 که چشمم به تقویم افتاد
 چشمام پر از اشب شد

 باورم نمیشه 
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 ولدم بوده امروز ت
 اما نه خانوادم نه دوستام 

 حتی بهم یه زنگم نزدن
 از پارمیسو نگار هی 

 انتراری نداشتم
 اما خب هم خانوادم و هم

 الی و یاسی میدونستن 
 امروز تولدمه  اما 

 فراموشم کردن  
 رفتم تو اتاق رو تختم 

 دراز کشیدمو به گریه هام ادامه 
 دادم اصال خوابم نبرد

 چقدر گذشتنمیدونم 
 که صدای گوشیم 

 اومد
 به صفحه گوشیم نگاه کردم

 ارشا بوده جواب دادم
 بله ارشا-

 +سالم ببخشید بیدارت 
 کردم 
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 نه بیدار بودم-
 +پس چرا صدات گرفته 

 هیچی-
 +مطمئنی هیچی

 با این حرفش شرود کردم
 به بلند بلند گریه کردن

 گل بیخی +خخخ مه
 حال ندارم این همه 

 راهو بیام 
 باشه مگه من گفتم -

 بیا 
 گل تو که جدی گریه +مه

 نمیکنی ؟؟؟؟
 نه من گریه نمیکنم که-

 +پشت گوشام مخملیه 
 صدای گریت داره میاد
 بعد میگی گریه نمیکم

 ارشا -
 +بله 

 چرا من برا هیچکی مهم نیستم -
 چرا دوسم ندارن 
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 چرا فراموشم کردن 
 +چی داری میگی مه گل

 حالت خوبه؟؟
 خوبم اره من-
⃣⃣ 

 +نمیگی چیشده 
 چیزی نشده -

 +االن میام اونجا 
 نه نیا-

 +پس بگو
 امروز تولدمه -

 +خب مبارکه شیطون بال 
 این که گریه نداره

 هی  کس بهم زنگ نزد -
 حتی خانوادم 

 اونا همیشه برام جشن میگرفتن
 اما ممل اینکه فراموشم کردن

 دیگه  دوستامم همینطور
 +حتما گرفتار بودن 

 گریه نکن دیگه
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 باشه شب بخیر-
 +شب تو هم به خیر 

 گریه نکنی ها تولدت 
 مبارک 

 مرسی-
 قطع کردمو خوابیدم 
........................ 

 چشمامو باز کردم 
 هوا روشن شده بود و 

 نور افتاب افتاده بود 
 تو اتاقم 

 به ساعت نگاه کردم 
 یه جیغ بنفش

 کشیدم ،ساعت یب بود
 سرکاراوه اوه نرفتم 

 زود لباس پوشیدم
 حداقل این چند ساعت

 اخرو برسم 
 نمیدونستم 

 صبحانه بخورم یا ناهار
 بدون اینکه چیزی
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 بخورم  رفتم پایین 
 تو راه یه پیتزا هم 

 خریدم از بس پیتزا 
 میخورم دیگه دارم 

 شبیه پیتزا میشم 
 ماشینو 

 پارک کردمو پیاده 
 شدم  به طبقه 

 هشتم رفتمو  زود
 اتاقشرفتم 

 که منشی بیشعورشو 
 دیدم اخه این عوضی 
 زیاد عشوه میاد واسه 

 ارشا منم که رو رئیسم 
 غیرتی  بدم میاد 

 ازش ایتتتتتتتتتتتتتتتتتتتشش
 به ارشا بگو میخوام ببینمش-

 +منرورتون اقای تهرانی
 بود دیگه 

 نه خیر منرورم ارشا -
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 بود واسه شما تهرانیه 
 واسه من ارشا 

 میگم گرفتی چی 

😠😠 
 بی توجه به من به ارشا

 زنگ زد 
 +اقای تهرانی خانوم اریا 

 میخوان شما رو ببینن 
 ایش از بس دهنشو ک  

 کرد همین یه 
 جملش یه سال طول 

 کشید 
 +میتونی بری داخل

 میتونی نه -
 میتونید برید داخل 

 خانم اریا .
 فهمیدی؟؟؟؟؟

 +ایشششش من هرجور بخوام 
 صدات میکنم

 منم هرجور بخوام اخراجت -
 میکنم
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 +هه تو هم یه کارمند ساده ای
 ممل من  چطور میخوای

 اخراجم کنی
 یه دفه در اتاق ارشا باز 

 شدو اومد بیرون 
 +چیزی شده اینجا چه خبره

⃣⃣ 
 ارشا

 به مه گل زنگ زدم و 
 گل بعد از حرف زدن با مه

 گوشیو قطع کردم 
 امشب بهم زنگ نزد

 رسیدم راستشو بخواین ت
 اخه یه جورایی 

 به صداش عادت کردم 
 همیشه منترر میموندم 

 که زنگ بزنه بعد می خوابیدم 
 اخه بدون صداش 

 خوابم نمیبره 
 این مدت یه جورایی کم 
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 خوابی دارم اگرم بخوابم
 همین که از خواب بپرم

 درد شدید میگیرمسر
 خودم بهش زنگ 

 زدم با شنیدن صدای 
 گریش دلم زیرورو شد

 اولش فکر کردم داره 
 ممل دفه قبل 

 الکی گریه میکنه اما 
 وقتی فهمیدم واقعا 

 داره گریه میکنه اعصابم 
 خورد شد ،وقتی هم 

 که با بغض گفت  
 امروز تولدم بوده اما

 هیچکس یادش 
 تر شدم .نبوده بد

 فردا باید  برم خرید 
 و واسه شیطون بالم 

 کادو بخرم .
 باید به پارمیسم بگم 

 که بهش زنگ بزنه 
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 با این فکرا خوابیدم 
 .تتتتتتتتت..تتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتتتت..تتتتتتتتتتتتت

 با صدای گوشیم از خواب بیدار شدم
 بعد از دوش گرفتن و 

 پوشیدن لباسام 
 رفتم پایین 

 همه سر میز صبحانه
 نشستیم که 

 پارمیس گفت 
 من برم بای

 کارت دارم بمون-
 +باشه

 رفت رو کاناپه نشست 
 منم بلند شدمو 

 رفتم کنارش نشستم 
 گلمه-

 +خب؟؟؟
 دیروز تولدش بوده -

 اما گفت هیچکدوم از 
 دوستام یادشون نبوده 
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 امروز بهش زنگ بزن
 با این حرفم زد رو پیشونیش

 +وای حتما خیلی ناراحت شده 
 باشه داداش شب میرم میبینمش .کاری نداری

 ه میتونی برین-
 خودمم بلند شدمو به 

 شرکت رفتم 
 تو دفترم براش یه 

 سرویس طال سفارش دادم 
 یکم پول بیشتری 

 دادم که همین امروز 
 بیارنش 

 رفتم باال به کارای 
 مهندسا نرارت کنم 

 اما خب درواقع میخواستم 
 مه گل رو ببینم 

 اما وقتی رفتم باال ندیدمش 
 هنوز نیومده 

 بود۱2به ساعت نگاه کردم 
 رفتم پایینو 

 خودمو با کارام مشغول کردم 
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 تا اینکه منشی زنگ زد
⃣⃣ 

 مه گل 
 +چیزی شده اینجا 

 چه خبره 
 هیچی عزیز دلم ،هیچی -

 قربونت برم بیا بریم
 داخل برات میگم 

 هاهاها 
 یه چشم غره هم به منشیش رفتم 

 رفتم کنار ارشا خودمو
 اویزون کردم ازشو

 رفتیم داخل اتاقش 
 بیچاره دهنش باز مونده

 همین که در اتاقو بستیم 
 بازوشو ول کردمو

 اخیش نبینم  با این -
 منشیت حرف بزنی ها 

 اصال چرا این انقدر جوونه 

+😳😳😳😳😳 
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 اوه تازه گرفتم چی گفتم 
 سرمو پایین انداختمو

 ببخشید معذرت میخوام -
 بعدشم به طرف 

 درو بازدر دوییدم خواستم 
 کنم که م  دستمو

 گرفت 
 پرت شدم تو ب*غ*لش 

 همون لحضه منشی اومد 
 تو با عصبانیت بهم نگاه.کرد که محل ندادم 

 تصمیم نداشتم از ب*غ*ل ارشا
 بیرون بیام تا این 

 دختره ایکبیری بره 
 *ببخشید، یه نفر میخوان 

 شما رو ببینن ممل اینکه 
 چیزی سفارش دادید

 براتون اوردن 
 ا این حرفش ارشا منوب

 از خودش جدا کردو 
 رفت بیرون 

 من زبونمو تا ته برا منشیه 
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 در اوردم که چشماش 
 از کاسه در اومد 

 اونم از اتاق رفت 
 بیرون 

 چند دقیقه بعد ارشا 
 برگشت تو اتاق

 یه جعبه کوچیب به 
 طرفم گرفتو گفت

 گلی تولدت +بیا مه
 مبارک 

 ام جون مرسی-
 گرفتموزود کادو رو 
 بازش کردم 

 یه سرویس طالی 
 خوشگل بود

 ملت چه پولدارن واسه 
 کارمندشون کادوی 

 تولد طال میخرن
⃣⃣ 

 گل مه
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 اولش خیلی خوشحال 
 شدم اما 

 بعدش با فکر به اینکه 
 این کادو به خاطر گریه 

 های دیشبمه فورا
 گذاشتمش رومیز

 نمیخوامش-
 +چیشد،خوشت نیومد ازش

 از ترحم بدم میاد-
 +ولی این کادوی تولدته 
 هی  ربطی به ترحم نداره

 نه اتفاقا این کادو -
 برای گریه های دیشبمه

 �😔�?پس یعنی ترحم
 +اشتباه میکنی.

 خودمم نمیدونستم چم شده
 خیلی لوسو مامانی

 شدم .
 بدون اینکه جوابشو بدم 

 از اتاق اومدم بیرون 
 روبه منشی گفتم 
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 مرخصیمامروزو به اقای رئیس بگو -
 بعد رفتم پایین سوار ماشین 

 شدم سرمو رو فرمون گذاشتم
 که همون موقع گوشیم زنگ

 خورد هه مامانم بود
 بله -

 گلم خوبی عزیز دلم +سالم مه
 بله به خوبی شما-

 +چیزی شده ؟؟؟؟
 نه-

 +پس چرا اینطوری حرف میزنی
 مگه برات مهمم -

 +وا خب معلومه که مهمی 
 حاال بگو چیشده؟

 هیچی فقط یه نگاه به تقویم-
 بندازین 

 خونه منم نیاید چون درو باز 
 نمیکنم 

 +چت شده مادر این 
 چه طرز حرف زدنه ،اصال مگه 



 247 بالشیطون 

 چیشده که تقویمو ببینم
 هه-

 گوشیمو قطع کردمو
 ممل بچه های لوس 

 گریه کردم 
 با ضرباتی که شیشه ماشین

 خورد سرمو 
 بلند کردم

⃣⃣ 
 گل(مهشید)مامان مه

 گل گوشیو قطع همین که مه
 کرد خشکم زد 

 تا حاال هی  وقت اینطوری
 باهام حرف

 نزده بود نمیدونم چی شده
 بود وسطای 

 حرف زدنمون بود که مهسان
 گوشیو زد رو اسپیکر )خخخ 

 ممل من فضوله(
 واسه همین هم متین و هم 

 مهیار  حرفامونو شنیدن 
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 اونا هم ممل من توشب بودن
 قدرم شیطون گل هر چاخه مه

 بود اما هی  وقت اینجوری
 جواب بزرگترشو 

 نمیداد 
 متین.

 این بچه ِچش بود 
 با هم حرفتون شده 

 نه،منم نفهمیدم چرا اینجوری-
 کرد 

 مهیار 
 منرورش چی بود تقویمو 

 ببین 
 با این حرفش زود  رفتمو

 تقویمو اوردم 
 به تاریخ امروز 

 نگاه کردمو زدم تو صورتم

😱 
 فدای بچم بشم وای الهی

 اصال یادم نبود 
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 بیچاره حق داره هممون
 فراموش کرده بودیم

 گلبه خاطر رفتار سرد مه
 اشب تو چشمام 

 حلقه زد 
 متین 

 چیشد خانوم  چرا اینطور
 میکنی 

 امروز بیستو چهارمه -
 متین

 خب؟؟؟
 مهیار 

 وای اصال یادم نبود 
 گل بود دیروز تولد مه

 دشومتینم معلوم بود داره خو
 سرزنش میکنه 

 گل تولد تب تب مارواخه مه
 یادشه حتی  سالگرد ازدواجمون

 روز پدر یا روز مادر
 ی این جشنارم خودشهمه

 برگذار میکرد 



wWw.Roman4u.iR  250 

 

 اونم با کلی مهمون 
 جشن تولد خودشم 

 هر سال یه جشن بزرگ 
 براش میگرفتیم 

 اونم ممل بچه های دو ساله 
 کلی ذوق میکرد

 میذاشت خخخخبچم کاله تولدم سرش 
 هم متین هم مهیار داشتن 

 گل رو میگرفتن شماره مه
 اما جواب نمیداد 

 معلومه خیلی ناراحته
⃣⃣ 

 گل مه
 با ضرباتی که به شیشه 

 ماشین خورد 
 سرمو بلند کردم هه 

 دوستای با معرفتم 
 بودن 

 از ماشین پیاده شدم
 بله -
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 الی
 گلی به خدا یادمونببخشید مه
 نبود عسلم 

 یاسی 
 بخدا وقتی پارمیس گفت 

 کلی ناراحت شدم 
 عزیز دلم تولدت مبارک

 پارمیس اومد جلو 
 کنار گوشم خیلی اروم 

 گفت تولد مبارک زن داداش 
 �😳😳😳😳😳�?من؛

 کی؟؟؟
 یه چشمب زدو رفت اونور

 نگار
 خب بابا جمع کنید 
 این رمانتیب بازیارو 

 یه پیشنهاد دارم  
 همه با هم:

 بنال 
 نگار

 جمع کنید بریم شمال 
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 ویالی ما 
 به مناسبت تولد رفیقم

 همه مهمون من 
 با این حرفش پریدم 

 هوا :
 ام جوووون  شمال من پایم
 بقیه بچه ها هم با هم گفتن

 ما هم پایه ایم
 با این حرفشون به سمت

 اسانسور دوییدم 
 پارمیس:

 کجا 
 مرخصی بگیرم -

 با یه چشمب گفت 
 مگه تو هم مرخصی الزم

 داری 
 یه چشم غره بهش رفتم 

 که گفت 
 وایسا منم میام

 اما من بیتوجه به اون 
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 سوار اسانسور 
 شدم 

 همین که در اسانسور
 باز شد پریدم بیرون
 به سمت اتاق ارشا 

 دوییدم و بدون در زدن و
 بی توجه به زرزرای منشیش 

 رفتم داخل 
 ارشا جونی ،ارشا جونم -

 +بله 
 یه نفس تازه کردمو 

 گفتم 
 کادوی تولد یه چیز -

 دیگه میخوام 
 بهم میدی 

 +چی میخوای خانوم 
 متنفر از ترحم 

 حس کردم از دستم ناراحته
 درسته که دوسم نداره 

 اما من دوسش دارم 
 پس دلم نمیخواد ازم دلگیر
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 باشه 
 خودتونم که میدونید چقدر 

 پرروام 
 رفتم کنار میزش

 با یه جهش پریدم 
 رو میزشو یه قیافه 

 مرلوم گرفتم 
 ببخشید -

 هه حتی نگاهمم نکرد
 منم که نزدیب بود از این -

 بی محلیاش گریه ام بگیره
⃣⃣ 

 گل مه
 منم که نزدیب بود از بی محلیاش گریم بگیره 

 از رو میز اومدم  پایین 
 با صدایی که این بار
 واقعا بغض داشت 

 گفتم 
  ?باشه نبخش-

 وست داشتهفکر نکنم دیگه د
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 باشی اینجا بمونم خدافو
 بعدم که اشکام سرازیر 

 �😭�?شدن
 خواستم از اتاق برم بیرون 

 که گفت 
 +ببینم اصال تو چرا تا تقی به 

 توقی میخوره اشکات 
 سرازیر میشه 

 بعدم این چه ربطی 
 به کارت داره که میگی 

 اینجا نمیمونی 
 همونطورکه اشب میریختم

 گفتم 
 گریه میکنم چون نبخشیدیم -

 کارمم ول میکنم 
 چون کادویی که میخوام

 مربوط به کارم بود 
 +خیلی خب من بخشیدم 

 دیگه
 حاال اشکاتو پاک کنو بگو 

 کادویی که میخوای 
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 چیه کوچولوم 
 هیچی مهم نیست .-

 من برم صورتمو 
 بشورم اخه پارمیس بیرون 

 منتررمه تازشم اصال خوشم
 ی بیشورتنمیاد اون منش

 منو اینجوریی ببینه
⃣⃣ 

 ارشا 
 اعصابم داغون بود 

 واسه تولد خانوم کادو 
 خریدم میگه از ترحم خوشم 

 نمیاد 
 داشتم به کارا رسیدگی میکردم که 

 مه گل اومد تو اتاقو 
 با ذوق گفت

 +ارشا جونی ارشا جونم 
 اما خب من از دستش دلخور

 بودم خیلی معمولی 
 گفتم 
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 بله-
 تولد یه چیز+کادوی 

 دیگه میخوام بهم میدی
 هه پس از کادوم خوشش
 نیومده بعد به دروغ  میگه

 چون به خاطر ترحم 
 گرفتیش نمیخوامش

 چی میخوای خانوم متنفر-
 از ترحم 

 رو میزم نشست و خیلی 
 مرلوم گفت 

 +ببخشید
 خیلی ازش دلخور بودم .
 خواستم یه بار ممل دخترا 

 ناز کنم البته این فقط
 گل اتفاق کنار مه

 میوفته نه هی  کس دیگه
 پس جوابشو ندادم 

 از روی میز اومد پایین
 و گفت 

 +باشه نبخش فکر نکنم 
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 دیگه دوس داشته باشی 
 اینجا بمونم خدافو 
 به خاطر بغضی که 

 صداش داشت دلم گرفت 
 بهش نگاه کردم داشت 

 گریه میکرد 
 دیگه رسما به غلط کردن

 افتادم 
 داشت از اتاق میرفت بیرون 

 خیلی هول شدم 
 نکنه دیگه نیاد پس زود 

 گفتم 
 +ببینم اصال چرا همش 

 اشکات سرازیر میشه
 بعدم این چه ربطی به کارت 

 داره که میگی 
 اینجا نمیمونی 

 با گریه ای که داشت 
 قلب منو اتیش میزد گفت:

 +گریه میکنم چون نبخشیدیم
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 که میخوام  مربوط کارمم ول میکنم چون کادویی
 به کارمه 

 دوست داشتم بگم غلط کردم 
 مگه میشه نفسمو 

 نبخشم  اما این غرور 
 لعنتیم نمیزاشت 

 پس گفتم 
 خیلی خب من بخشیدم -

 دیگه .حاال اشکاتو پاک کن 
 و بگو کادویی که میخوای چیه کوچولوم 

 +هیچی مهم نیست 
 ِد مهمه لعنتی ازم یه چیز خواستیو منه خر به جای 

 دادانش بهت اشکتم در اوردم 
 ادامه داد

 +من برم صورتمو بشورم 
 اخه پارمیس بیرون منتررمه

 تازشم اصال خوشم نمیاد
 اون منشی بیشورت منو

 اینجوری ببینه 
 بعدم به سمت سرویس بهداشتی رفت

 هم از اومدن پارمیس خندم 
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 از حسودیش  گرفته بود هم
 نسبت به این منشی مزخرفم

 خندم گرفته بود
 حسود کوچولوم 

 راستی گفت پارمیس
 منتررشه شاید اون بدونه

 گل چی میخوادمه
⃣⃣ 

 ارشا 
 راستی گفت پارمیس منتررشه شاید اون بدونه

 گل چی میخوادمه
 از اتاقم اومدم بیرون 

 که پارمیسو روبروم دیدم
 با یه نگاه شیطون چشمب

 و کنار گوشم زد 
 گفت:
 داداشم اجازه دادی به زن

 نفهمیدم چی میگه
 ناچارا اتفاقای امروزو 

 براش تعریف کردم 
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 که گفت 
 داداش راستش  منو دوستام 

 اومدیم اینجا که مه گل 
 رو ببینیم 

 تو پارکینگ دیدیم 
 مه گل داره گریه میکنه 

 بعد از تبریب تولد خدمت 
 زن داداش گل 

 نگار گفت   
 گل رو حاال که تولد مه

 فراموش کردیم  بریم
 گلم ذوق زده شمال مه

 فورا قبول کردو گفت برم 
 باال  مرخصی بگیرم 

 خخخ پس خانوم کوچولو 
 مرخصی میخواسته 

 هه انگار اصال کارم میکنه
 دو روز میاد یه روز نمیاد

 یه روز دیگه دیر میاد 
 گل بود هرکسی جای مه

 همون روز اول اخراج میشد 
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 گفتم
 خیلی خب  باشه -

 اما پارمیس وای به حالت 
 تو این سفر اتفاقی 

 براش بیوفته اونوقت 
 من میدونم و تو

 +وا داداش به جای اینکه
 بگی مراقب خودم باشم 

 میگی مراقب یکی 
 دیگه باشم ایش.

 گاهی شیطنت بد نیست 
 هست؟

 یب اینکه تو بزرگ تری -
 دوم اینکه مگه نمیگی 

 زن داداشته .
 بعدم خیلی اروم زمزمه 

 ی دنیایکردم و البته همه
 منه 

 +فب نکنی اخری رو 
 نشنیدم ،هاهاها ولی 
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 ناراحت نباش تو سفر 
 از دل زن داداشم 

 در میارم
 گل از همون موقع مه

 اومد بیرون 
 بدون نگاه کردن به من 

 به پارمیس اشاره 
 کردو از 
 ارج شدن سالن خ

 و با این حرکت چقدر 
 دلم گرفت 

 به اتاقم برگشتمو 
 مشغول رسیدگی 
 به کار هام شدم 

 هرچند تمام فکرم پیش 
 گل بودمه
⃣⃣ 

 گل مه
 با پارمیس پیش بقیه رفتیم

 قبل از اینکه من چیزی بگم
 پارمیس گفت 
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 داداشم بهش مرخصی داد 
 منم که با دهن باز داشتم 

 نگاهش میکردم 
 یهو به خودم اومدمو فکمو 

 جمع کردم 
 خب البد وقتی پارمیس بیرون

 بود اونم کنارش بهش 
 گفته 

 الی
 باشه کی حرکت میکنیم 

 نگار 
 ۱۰اوممم امشب ساعت 

 چطوره 
 ام جون من مسافرت تو شبو

 خیلی دوست دارم 
 پارمیس 

 نه نمیشه االن یا فردا صبح 
 راه بیوفتیم

 زر نزن باووو مسافرت فقط-
 شب میچسبه 
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 پارمیس
 اصال رای گیری میکنیم 

 باشه منو نگار که گفتیم شب-
 تو هم میگی روز 

 به سمت الی و یاسی و با 
 تکون دادن انگشتم گفتم 

 وای به حالتون رایتون شب یا
 ممتنه نباشه 

 اونوقت خونتون حالله 
 با این حرفم همه خندیدن و 

 این یعنی برد ما
 یاسی

 بچه ها همه با یه 
 ماشین بریم باشه 

 نگار 
 مهمون منید پس با ماشین 

 من میریم .
 هممون موافقتمون رو اعالم کردیم 

 ازشون خدافری 
 کردمو رفتم تو خونه 

 همین که درو باز 
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 کردم مستقیم رفتم تو اتاقم و 
 رو تختم ولو شدم 

 اخه یکی نیست بگه ساعت یب 
 از خواب پاشدی 

 مزخرفماالن چهاره .دیگه به افکار 
 فکر نکردمو الال کردم )همون کپیدی 

 دیگه؟؟(ننت کپید دیوث)ِا بیتربیت 
 به ننه من چیکار داری (خفه باوو 

 االن چهارتا اسکل فکر میکنن
 وجدان ها هم عمه دارند )اتفاقا 

 منم قصدم اسکل کردن ملته (
 همون دیگه خودت اسکلی 

 میخوای همه رو می خودت 
 کنی)خره من وجدان توام به 

 خودت فحش نده(
 اهان اره راس میگی بخواب منم

 بخوابم 
 بعدم چشامو رو هم گذاشتمو 

 زود خوابم برد
⃣⃣ 
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 مه گل
 چشمامو روی هم گذاشتمو 

 خوابم برد
 غروب با صدای گوشیم که 

 اتفاقا خیلی هم 
 مزخرف بود  از خواب

 بیدار شدم 
 ممل یه کوزت نمونه 

 ق انداختم خونه رو بر
 ضرفامو که حدود یه ماهی

 بود تو سینب جمع شده بودن 
 رو تو ماشین گذاشتم 

 پارکتارم دستمال کشیدم 
 با بخارشو مبالرو تمیز 

 کردم 
 دقت کنید دوستان االن 

 همه اینارو گفتم که بدونید
 یه پا کدبانوام 

 تازه اشپزی هم  قراره یاد 
 بگیرم .خودتون درک 

 داشته باشیدو برید 
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 برام دنبال شوهربگردید 
 به ساعت نگاه کردم 

 وایییی محکم زدم تو سرمو 
 دویدم حموم 

 بود ۹اوه اوه ساعت 
 ممال یه ساعت دیگه 

 میخواستیم حرکت کنیم 
 بعد از گرفتن یه دوش 

 درست حسابی 
 لباسامم جمع کردم 

 یه چمدون خیلی بزرگو
 پر کردم فکر نکنم دیگه

 صندوق ماشین جا برایتو 
 بقیه چمدونا باشه 

 یه مانتوی فسفری که 
 حتی تا روی ب*ا*س*نمم

 نمیومد با یه شلوار 
 چرم نود مشکی 

 و شال مشکی 
 پوشیدم 



 269 بالشیطون 

 همون موقع هم 
 زنگ در رو زدن

⃣⃣ 
 مه گل 

 همون موقع هم زنگ در رو 
 زدن منم چمدونمو 

 گذاشتم دم در 
 کتونیامو که ترکیب 

 فسفری مشکی و سبز لجنی 
 بود رو پام کردم 

 از خونه زدم بیرونو 
 درو قفل کردم 

 دم در نگار و الی 
 و یاسی تو ماشین منتررم 

 بودن 
 نگار پیاده شدو کمکم 

 کرد چمدونو تو ماشینش 
 که یه پرشیای جیگر 

 بود بزارم 
 بعدم رفتیم که سوار ماشین

 بشیم 
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 دیدم الی خیلی ریلکس 
 در جلو رو  نشسته جلو

 باز کردمو یه پس گردنی
 مشتی بهش زدمو کشوندمش 

 بیرون 
 الی

 مرض چرا رم کردی ،اصال 
 ببینم خوبی؟؟؟

 خف باووو جلو من میشینم -
 گمشو عقب 

 اونم یکی کوبید 
 رو کمرمو رفت عقب کنار 

 یاسی نشست
 هوی یاسی خره خیر سرت -

 یه ماه از من کوچیکتری 
 بلد نیستی 
 سالم بدی 

 یاسی 
 مگه با این کولی بازیات 
 حواس میزاری واسمون 
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 بیخی،اهان راستی -
 یه زنگ به ننه من بزن 
 خودم باهاش قهرم تو 

 بگو میخوایم بریم شمال 
 یاسی
 باشه 

 بعدم شماره مامانمو گرفتو بهش 
 خبر داد 

 کنار خونه پارمیس وایسادیم 
 من رفتم پایین زنگشونو

 زدم اینور وایسادم 
 و نبینن که من

 خدمتکارشون جواب داد
 +بله 

 سالم برای امر خیر -
 مزاحم شدیم 

 +بلههههه؟؟؟؟
 میگم اومدیدم خواستگاری-

 اقا ارشا 
 +وا خاک به سرم مگه واسه 

 پسرم خواستگار میاد 
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 صدای ارشا رو شنیدم 
 *کی بود محلقا

 +اق اقا یکی اومده میگه 
 اومدیم خواستگاری 

 اول فکر کردم برا پارمیس خانوم اومدن 
 ولی گفت اومدیم خواستگاری اقا ارشا 

 یهو ارشا داد زد 
 *چییییی؟ 

 منم که از اینور 
 رو زمین ولو شده بودمو میخندیدم 

 به کنارم نگاه کردم که دیدم 
 بعله اینا هم پیاده 

 شدنو دارن 
 پا به پایه من میخندن 

 دوباره زنگو زدم 
 که اینبار خود ارشا 

 ایفونو برداشت
⃣⃣ 

 مه گل 
 اینبار خود ارشا ایفونو 
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 برداشت 
 با صدای بلندی گفت 

 +بلهههه؟
 منم صدامو تغییر دادمو  

 با عشوه گفتم 
 وا عزیزم ادم که با خواستگارش اینجوری -

 حرف نمیزنه 
 +ببین من خوصله مزاحم 

 ندارم خانوم 
 ممل ادم راتو بکش برو 

 بعدم ایفونو گذاشت 
 دوباره زنگ زدم که 

 خدمتکارشون یا همون محلقا 
 برداشت 

 +بله
 اینبار جلوی ایفون وایسادمو 

 گفتم 
 سالم محلقا خانوم مه گلم -

 اگه میشه به پارمیس
 بگید بیاد 

 +سالم خانوم چشم ،بفرمایید
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 داخل 
 نه مرسی همینجا منترریم -

 اونم ایفونو گذاشت 
 ز شدو ارشا که یدفه در با

 با عصبانیت اومد بیرون 
 که یهو چشمش به ما خورد

 بد تر اخم کردو گفت 
 +کدومتون بودید 

 منم پیش دستی کردمو 
 فورا گفتم نگار 

 چند ثانیه به من خیره شد 
 حس کردم دیگه 

 عصبانی نیست اما 
 همین که برگشت سمت 
 نگار یه اخم وحشتناک 
 کرد که نگار فورا گفت 

 +بخدا من نبودم 
 خودش بود 

 نه خیر من نبودم الی -
 بود تازه گفت
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 چون من گلم به عنوان گل 
 بیارنم 

 منم پیشتهادشونو قبول 
 کردن 

 الی همراه با ترس 
 گل چرا زر میزنی مه

 تو خودت کرم ریختی 
 یاسی هم که قبل از 

 اینکه من چیزی بگم 
 گفت 

 منم نبودم بخدا همین 
 النم میخوادبیشور بود که ا

 بندازه پای 
 دیگران 

 منم شیر شدمو دست 
 به سینه وایسادم هرچند 

 داشتم از داخل سکته
 میکردم 

 ها اصال چیه -
 اوال  که دروغ که 

 کنتر نمیندازه دوس داشتم 
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 بگم شما بودید 
 بعدم رو به ارشا وایسادمو 
 گفتم دوما  من بودم خوب

 کردم  دستمم درد نکنه 
 بده دلت شاد کردم 

 دستش اومد باال 
 فورا چشمامو بستم 

 که دیدم هی  اتفاقی 
 نیوفتاد 

 یه چشممو باز کردم که 
 دیدم ارشا با لبخند 

 داره نگام میکنه 
 با دستشم لپمو کشید

⃣⃣ 
 گل مه

 با دستشم لپمو کشید 
 یکم ازم فاصله گرفت 

 که  نگام به لباساش 
 افتاد  دکمه های 

 تباه بسته بود پیرهنشو اش
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 شلوارشم پشت ورو 
 پوشیده بود 

 جرات نداشتم  بهش بخندم 
 همش لپمو گاز میگرفتم

 یا ل*ب*ا*مو غنچه میکردم 
 که خندم نگیره  

 ارشا هم داشت با تعجب 
 نگام میکرد

 +چرا لپتو گاز میگیری  
 حالت خوبه اصال 

 دوباره تگام به لباساش 
 افتاد اینبار

 نتونستم خودمو کنترل کنمو 
 پقی زدم زیر خنده 

 +چته 
 با خنده بریده بریده 

 گفتم 
 لب لبا لباسات -

 دوباره شرود کردم خندیدن 
 اخه وضع لباساش 

 ناجور بود بخصوص
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 اینکه ارشا رو لباس پوشیدن
 خیلی حساس بود 

 به پیرهنش نگاه 
 کرد دکمه هاشو باز کرد

 وای این میخواد اینجا ��
 سشو درست کنه لبا

 پس البد شلوارشم همین
 جا درست میکنه 

 به این سه نفرم 
 نگاه کردم بیچاره ها حتی
 جرات خندیدنم نداشتن

 کم کم خندم بند اومد 
 دستمو گذاشتم رو 

 چشمام البته از زیرش 
 داشتم نگاه میکردم

 حداقل مراعات ما چهارتا-
 رو بکن نمیگی چشمو گوشمون

 بستس شاید دلمون خواست 
 وای چی گفتم من محکم 

 زدم رو دهنم که 
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 ارشا گفت 
 +یعنی االن  دلت میخواد 

 یه جیغ فرابنفش کشیدم که 
 ارشا دستشو رو دهنم 

 گذاشتو گفت هیس چه خبرته 
 منم نامردی نکردمو 
 دستشو محکم گاز 

 گرفتم که زود دستشو برداشت 
 با نگاه برزخیش نگام کرد 

 دوباره کرمم که من
 گرفتو گفتم 

 اصال پیرهنتو اینجا عوض -
 �😛😛�?کردی شلوارت چی

 +نیست که دختر چشم و 
 گوش بسته ای 

 ممل تو دلش میخواد مجبورم 
 رفتم داخل عوض کنم 

 منم از خجالت سرم شدم 
 و البته این جزء نایاب 

 ترین لحضات زندگیم بود
 منو چه به خجالت
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⃣⃣ 
 مه گل 

 منو چه به خجالت 
 همون موقع  پارمیس اومد 

 بیرون 
 دویدم طرفش صورتمو سمت 

 لپش بردم فکر کرد 
 میخوام ب*و*سش 

 کنم که یه لبخند ملیح زد  
 منم با یه لبخند خبیی

 یه گاز جانانه از لپش گرفتم
 که به سمتم خیز 

 برداشت 
 پشت هرکی میرفتم خودش 

 میکشید کنار 
 اهان یافتم 

 طرف ارشا از پشت دوییدم 
 ب*غ*لش کردم 

 ارشا جونم من که تورو  -
 دوست دارم نزار پارمیس 
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 بیا طرفم باشه 
 پارمیس اومد سمتم 

 که ارشا م  دستشو گرفت 
 پارمیسم که عین چی

 از این داداش بد اخالقش 
 میترسه سر جاش 

 وایساد ،منم زبونمو تا 
 ته براش در اوردم که 

 ی توپ نسارمیه چشم غره
 کرد 

 منم خیلی شیب پریدم 
 گونه ارشا رو ب*و*سیدم 
 خدایی خوب سوء استفاده
 میکنم به بهونه تشکر کسی

 رو  که دوس دارمو میب*و*سم
 خیلی خوشحالم که میخوایم 

 بریم شمال 
 اما خب دلمم برا ارشا تنگ 

 میشه
⃣⃣ 

 ارشا 
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 مه گل از پشتم امد کنارمو 
 گونمو ب*و*سید 
 دادن انگار دنیا رو بهم 

 اگه بره دلم خیلی براش 
 تنگ میشه اما خوبه 

 که حداقل   پارمیس کنارشه
 اینطوری میتونم از حالش 

 خبر بگیرم 
 پارمیس 

 هوی مه گل گازو برق
 و اینجور چیزا رو بستی 

 دیگه 
 مه گل خیلی ریلکس گفت 

 اره همه رو بستم .
 اما یهو یه جیغ کشید 

 +غذام رو گاز موند 
 خخخخ خیر سرش میخواد 

 بره مسافرت 
 الی 

 اه مه گل حاال باید این 
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 همه راهو برگردیم 
 یه فکری به ذهنم رسید 

 کلید خونتو بده به من -
 میرم  خاموش میکنم 

 دستاشو بهم کوبید و گفت 
 +ام جون ،فدات بشم الهی 

 تو دلم گفتم خدا نکنه 
 بدون هی  حرفی دستمو 

 دراز کردم 
 ز تو کیفش که کلیدو ا

 در اوردو بهم داد 
 بعد از خدافری باهاشون 

 بازم  به پارمیس 
 سفارش کردم که مواظبش 

 باشه .
 رفتم خونه لباسامم عوض 

 کردم که یه لحضه  
 یاد لباسای مه گل افتادم 

 با یاد اوری وضع لباساش 
 اخمام رفت تو هم 

 بیخیال افکارم شدم 
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 سوار ماشینم شدم 
 به سمت خونه  مه گل 

 حرکت کردم ،در پارکینگو
 باز کردم و ماشین رو پارک کردم

⃣⃣ 
 ارشا 

 ماشین رو پارک کردم 
 به طبقه باال رفتم در واحدشو 

 باز کردم 
 گلم عجب کد بانوییه خخخخ مه

 خونش برق میزنه پارمیسم 
 گفته بود خدمتکار 

 نمیاره خونشو تمیز کنه 
 پس کار خودشه 

 قربونت بره ام ارشا 
 با تصور اینکه خانوم خونم 

 بشه و االن به استقبالم 
 بیاد دلم ضعف رفت .
 خواستم ممل همیشه 

 با کفش برم داخل که با  



 285 بالشیطون 

 فکر به اینکه مه گل برای 
 تمییز کردن پارکتا  زحمت
 کشیده کفشامو در اوردم 

 خودمم  از کارام خندم 
 گرفته بود  اخه تا حاال 

 ده بودماز این کارا نکر
 به سمت اشپز خونه رفتم و

 زیر گازو خاموش کردم 
 ی برنجو که همش قابلمه

 سوخته بود رو تو سینب 
 گذاشتم و ابو روش باز 

 کردم .
 به ناچار مجبور شدم بشورمش

 ام مه گل ببین مجبور شدم   چه کارایی
 به خاطر تو انجام بدم 

 ابو بستمو به سمت 
 اتاقش رفتم یه عکس بزرگ 

 با لباس خواب رو دیوار 
 اتاق بود که نمیتونستم 

 ازش دل بکنم  با گوشیم ازش
 یه عکس گرفتم 
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 رو تختش دراز کشیدمو عطر 
 تنشو بو کشیدم  و کم کم

 خوابم برد .
⃣⃣ 

 مه گل 
 همگی سوار ماشین شدیم 

 و پیش به سوی شمال
 اهنگ نزاشتیم ولی خودمون

 میزدیم میخوندیم  
 ه رسیدهرکی یه چیز خوند ک

 به من 
 ببیی میگه؟-

 بچه ها با هم:
 بع بع 

 دمبه داری ؟؟؟-
 +نه نه

 میزنم کانال بعد 
 امنه امنه چشم تو جام شراب 

 منه 
 کانال بعدی 
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 امشب که مسته مستم دست 
 و پای غم رو بستم.

 جنگل چشمات هواش سرده 
 یکی هست تو قل*ب*م که هرشب 

 واسه اون مینویسمو اون خوابه 
 عاشقه می دل من دل تواگه 

 به من چه هان خودت بگو
 چه مرگمه بلند بگو یه مرتبه 

 برو راهتم بزار عوضی 
 تو اگه حالیت بود نمیرفتی
 دیشب ادعات میشه ولی 

 نمیفهمی هیچم
 طبق معمول تو هستی دلیل 

 ارامشم 
 بارون میباره اروم 

 دنیا دیگه می تو نداره 
 گریه مرد که دیدن نداره 

 وایسادی چی رو تماشا میکنی  
 دوستت دارم جمله ای شیرینه

 تو که میگی به دلم میشینه
 یه نگاه به بچه ها کردم که
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 دلشونو گرفته بودن و 
 همش میخندیدن 

 ای حناق ببندید پشه جمع -
 میشه 

 اما ممل اینکه بی فایده بود 
 همینجوری داشتن عر میزدن

⃣⃣ 
 مه گل 

 باالخره خفه شدن 
 پارمیس:

 گل صداتو ضبط کردم مه
 میخوام بفرستم 

 واسه دوستام 
 تو گه میخوری حذفش کن -

 پارمیس
 بیشور خودت گه میخوری 

 نا سالمتی دو سال 
 ازت بزرگترم

 اهانتراستی پارمیس خره -
 یه چیز بد جور فکرمو درگیر 
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 کرده 
 تو دو سال از ما بزرگتری

 چطور استاد شدی 
 پارمیس

 خوندم سه سال جهشی 
 دانشگاهم سقف واحد 

 برداشتم 
 خخخخ پس حسابی -

 خر زدی 
 نگار 

 اره عین چی درس میخوند 
 راحت باش گلی عین خر دیگه-

 پارمیس 
 خب تقصیر من چیه ارشا 
 کرم داشت از همون اول 

 زورگو بود مجبورم 
 میکرد درس بخونم منم 
 میترسیدم چیزی بهش 

 بگم مجبورا درس میخوندم
 اما االن پشیمون نیستم 

 اوم اوم ارشا چه بیشور 
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 بوده ها 
 ولی این داداشتم اون -

 نگاه برزخی هاشو فاکتور گرفت همچین 
 ترسناک نیس که ازش میترسی

 نگار 
 واال یدونه از کارایی که تو 

 باهاش میکنی رو من میکردم 
 االن گورمو کنده بود 

 یه نگاه به پشت کردم ببینم 
 اون دوتا چرا الل مونی 

 گرفتن 
 که دیدم بعله الال کردن

 خب یه سوژه دیگه 
 واسه تخلیه کرمام 

 به پارمیس اشاره کردم که 
 گوشاشو بگیره 

 سرمو بردم عقبو یه 
 جیغ فرابنفش کشیدم

 بیچاره ها سه متر پریدن 
 هوا و بعد از اون فحش بود 
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 که نسار من میشد و البته 
 بی جوابم نمی موند 

 باالخره بیخیال شدیم
 پاهامو اوردم باال و

 خیلی شیب گذاشتم رو
 داشبورد ماشین

 نگار 
 هوی دیوث حداقل کفشاتو

 درار 
 نمیخوام انگار ماشینش تحفس -

 یه چشم غره بهم رفت .
 ها چته اینجوری منو نگاه -

 نکن ها میدم ارشا بخورتت 
 یهو صاف نشست سر جاش .

 در از ارشا میترسه یعنی انق
 شرود کردم به خندیدن 

 پارمیس 
 بایدم بخندی تو که اون روی سگشو ندیدی

⃣⃣ 
 مه گل

 پارمیس:
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 یبایدم بخندی تو که اون رو
 سگشو ندیدی ،یه بار 

 نصفه شب زنگ زدم به 
 گوشیش از خواب بیدارش 

 کردم فردا صبح یکی خوابوند
 تو گوشم که دیگه از این 

 غلطا نکنم .
 وا من همیشه نصفه -

 شب زنگ میزنم بیدارش 
 میکنم هیچی نمیگه 

 تازه یه بارم کشوندمش 
 در خونم ، جدیدا گوشیشو 

 واسه ساعت سه کوک میکنه 
 که وقتی زنگ میزنم بیدار 

 باشه منم وقتی فهمیدم 
 سه بار زنگ زدم که کرمام 

 ��?کامال تخلیه بشه
 پارمیس

😳😳😳😳😳😳 
 نگار
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😳😳😳😳😳😳 
 الی

😴😴😴😴😴 
 یاسی 

😴😴😴😴😴 
 نگار 

 االن انترار داری باور کنیم 
 ارشای بد اخالق بد خواب بشه و هیچی نگه .

 وایسید االن زنگ میزنم -
 بعدم شماره ارشا رو گرفتم 

 و زدم رو اسپیکر 
 بعد از چند بوق با یه صدای 

 خوابالو جواب داد 
 +بله مه گل ،چیزی شده

 نه خیر هیچی نشده -
 قرار نیست چون تو جاده ام 

 کرم نریزم 
 +باشه مشغول باش ،

 اگه خوابتون اومد  حتما تو راه نگه دارید .
 خوابم که میاد  ولی نگار -

 میگه خوابش نمیاد 
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 +نگار پشت فرمونه 
 اره -

 +به پارمیس بگو خودش بشینه
 وا چرا ؟؟؟-

 +هیچی بگو به خاطر چیزی
 گفتمه که صبح بهت 

 باشه . برو بخواب مراحم -
 نمیشم 

 +منرورت مزاحم بود دیگه 
 نه اتفاقا منرورم مراحم -

 بود من کجا مزاحمم
 +بله حق با شماست .

 یه پشت چشم براش نازک 
 کردم که گفت 

 +حاال نمیخواد برا من پشت 
 چشم نازک کنی 

 تو از کجا دیدی �😳�-
 +خخخ ندیدم ولی حس کردم.

 خوب دیگه شبت بخیر 
 همون موقع پارمیس از
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 پشت محکم کوبید به پهلوم 
 که یه جیغ کشیدم 

 گل چیشد ،مه گل خوبی؟+مه
 الو مه گل ، تصادف کردید .

 ها نه بابا چیزی نشده -
 +پس چرا جیغ کشیدی 

 خواهرت منو زد -
 +چتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی

 کهیه جوری داد زد چی 
 گوشیو از گوشم دور کردم 

 بیچاره پارمیس رنگش 
 پریده بود

 هیچی بابا چرا داد میزنی -
 پارمیس خم شد جلو 

 پفب بهم بده دستش خورد
 به بازوم 

 گل دروغ نگو واسه این +مه
 اونجوری جیغ زدی 

 اره اخه دستم  خواب رفته بود دردم گرفت -
 +اهان باشه شبت بخیر

 مواظب خودت باش 
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 خوش ،اودافوشب -
 گوشیو قطع کردم و رو به 

 نگارو پارمیس گفتم:
⃣⃣ 

 مه گل 
 گوشیو قطع کردم و روبه 

 نگارو پارمیس گفتم  
 دیدید راست گفتم -

 ی بیچاره ،اصال بد ارشا
 اخالق نیست .بعدم زبونمو

 تا ته براشون دراوردم 

😛😛😛😛😛😛😛😛 
😛😛😛😛😛😛😛😛 
😛😛😛😛😛😛😛😛 

 چند دقیقه تو سکوت 
 گذشت.اه حوصلم 

 سر رفت صدای اهنگو تا 
 ته زیاد کردم که صدای 

 داد الی اومد 
 +ای مه،گل الهی حلواتو

 پخش کنم بزار بکپیم
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 ایششش خیر سرشون-
 اومدن مسافرت 

 میدونستم تو یاسی 
 انقدر بد سفر شدید 

 نمیاوردمتون 
 +خو حاال تو هم ما 

 بیدار بمونیم که چی بشه 
 که حواستون به نگار -

 باشه خوابش نگیره به 
 کشتنمون بده تا من 

 با خیال راحت الال کنم
 +همینو بگو خانتوم 

 خوابشون میاد.
 اره مشکلیه .تا حاال-

 تو شما خوابیدید 
 حاال نوبت منه 
 این نگاره دیوثم 

 فرمون ماشینشو سفت 
 چسبیده انگار ما بشینیم

 پشتش خراب میشه 
 نگار 
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 رانندگی تو شبخو 
 دوس دارم 

 باشه شوفر جون تو -
 مشغول باش من الال 

 الال من 
 بعدم چشمامو بستمو 

 خوابیدم
⃣⃣ 

 نگار 
 گل و الی کل مهبعد از کل

 گل خوابید مه
 حدود یه ساعت 

 تو سکوت داشتم رانندگی
 میکردم که  نگام به امپر 

 ماشین افتاد اوه اوه 
 یعنی چیشده

 راهنما زدمو کنار جاده 
 وایسادم 

 پارمیس امپر ماشین بدجور -
 باالست بیا 
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 بریم پایین ببینم 
 سردر میاریم 

 پارمیس 
 باشه بریم 

 همزمان با ما الی و یاسی 
 هم پیاده شدن ولی  

 گل خواب بود مه
 انقدر مرلوم میخوابه 
 که دلم نیومد بیدارش

 کنم 
 ام اگه من شوهر این

 ی توله بودم االن همه
 بدنش کبود بود از

 بس ماچش میکردم .
 رفتم پیش پارمیس

 چی شده؟؟؟؟-
 الی 

 رادیاتش جوش اورده 
 وای حاال چیکار کنیم -

 یاسی 
 هرچی اب ماب تو ماشین هست بیارید 
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 همین کارو کردیم
 اما چون ابمون کم بود

 تاثیری نداشت
 یکم کنار جاده وایسادم 

 ین که شاید یه ماش
 وایسه
⃣⃣ 

 مه گل 
 از خواب بیدار شدم 
 هی  کس تو ماشین 

 نبود 
 ماشینو کنار جاده 

 پارک کرده بودن 
 از ماشین پیاده شدم 

 چیشده -
 نگار 

 رادیات ماشین جوش اورده 
 هرچی اب داشتیمو 
 خالی کردیم روش 
 یه بطری مونده که 



 301 بالشیطون 

 پارمیس داره اروم اروم میریزه روش 
 تازه نگام به ژستشون 

 افتاد 
 سه نفری دست به 
 سینه کنار خیابون 

 وایساده بودن 
 چند دقیقه اونطوری 

 وایسادن اما هیچکدوم 
 از ماشینا نمیموندن 

 عصبانی شدم بی انصافا
 تا دختریم ۵دارن میبینن 

 بازم نمیمونن 
 گوشیمم انتن نمیداد  
 از عصبانیت یه جیغ 

 بلند کشیدم که همون 
 حضه یه بی ام دبلیو ل

 میشی زد رو ترمز 
 دو تا پسر مامانی 

 از ماشین پیاده شدن 
 اما خب هیچکدوم 

 ی اون انگشت کوچیکه
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 ارشای بداخالقم نمیشدن
 یکی از پسرا 

 چیشده خانوم اتفاقی 
 افتاده 

 پ ن پ دلم واست تنگ-
 شده بود گفتم بیای 

 دور هم خوش باشیم 
 الی 

 مه گل  بسه ،
 بعد روبه پسره ادامه 

 داد 
 رادیات ماشین جوش 

 اورده،شما اب همراهتون 
 هست؟؟؟

 پسره 
 بنیامین میگه ببین 

 تو ماشینت اب 
 داری 

 بنیامین 
 کر نبودم داش خودم 
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 شنیدم  االن میارم 
 خوشم اومد از این بنی  

 قشنگ پسره رو قهوه ای
 کرد

 پسره هم یه نگاه خفن 
 به این بنی ژون کرد 
 اونم بیخیال رفت تو

 ماشینو اب اورد
 چنتا بطری بزرگ بودن 

 دمش چیز
 رفت پیش پارمیس 

 همه ی ابو خالی 
 کرد رو رادیات 

 نگارم رفت تو ماشین 
 نگار 

 ممنون اقا امپر اومد پایین
 بنیامین 

 خواهش میکنم کاری نکردم 
 اراد سوارشو بریم 

 اونام اودافری کردن 
 و رفتن 
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 سوار بچه ها هم رفتن 
 ماشین شدن 

 منم داشتم سوار میشدم 
 که دیدم بعله 

 پارمیس میخواد جلو 
 بشینه ،

 دوییدم طرفش یه 
 پس گردنی دبش 

 بهش زدم که گفت 
 ام الهی دستت بشکنه 

 اشغال 
 ِاه بیتربیت اشغال چیه -

 با ادب باش زباله 
 بعدم تو غلط میکنی

 جلو بشینی 
 پارمیس با خنده رفت 

 سوار شدموعقب منم  
 حرکت کردیم

⃣⃣⃣ 
 مه گل 



 305 بالشیطون 

 منم سوار شدمو حرکت
 کردیم 

 رسیدیم به ویالی نگار 
 اینا 

 داشت تو کیفش دنبال 
 کلید میگشت که در

 پارکینگو باز کنه
 اخه سرایدار ویالشون

 رفته بود مشهد 
 اه چیشد پس این کلید -

 نگار 
 نیست هرچی میگردم 

 پیدا نمیکنم 
 الی 

 نهههههههه
 یاسی 

 اه ضد حال �😔😔😔�
 یعنی چی نیست 

 نگار یه بار دیگه تکرار-
 کنی زندت نمیزارم 
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 یعنی چی کلید نیست 

😡😡😡 
 پارمیس 

 اوففف بسه ویالی ما 
 از اینجا دوره ولی 

 ویالی ارشا  از اینجا 
 حدود یه ربع راهه  

 میریم اونجا 
 الی 

 باشه من موافقم 
 نگار 

 اره منم پس بریم
 راه دیگه ای حاال انگار-

 هم داریم واسه من اعالم 
 �😂😂😂😂�?موافقت میکنن

 پارمیس
 خخخخ اره فقط 

 یه چیزی
 ها؟؟؟-

 پارمیس 
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 ارشا اجازه نمیده کسی
 بره اونجا 

 نباید بفهمه
 اه اه با این داداش -

 خسیست انگار ویالشو 
 میخوریم 

 البته ارشا اصال خسیس 
 نبود ولی من اینجوری

 گفتم
 پارمیس

 حاال هرچی  بیخیال .
 بیست دقیقه بعد رسیدیم 

 به ویالی ارشا 
 هوی پارمیس خره -

 تو گفتی یه ربع نه بیست
 دقیقه  
 یاسی

 اه مه گل چقدر غر میزنی

-😏😏😏😏😏😏😏 
 همه پیاده شدیمو 
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 چمدونارو بردیم داخل
 همین که وارد ویالش
 شدم یه سوت کشیدم 

 چه خوشگله 
 ویالی ما انگشت 

 شم نمیشه کوچیک
 پارمیس 

 خدایی چه خوشگله 
 من فقط یه بار اومدم
 اونم با کلی اصرار .

 خیلی از ویالی خودمون
 خوشگل تره

 نگار 
 دم داداشت گرم 

 خدایا خودش که نه 
 خیلی بد اخالقه ولی 
 ورژن خوبشو نصیب

 ما کن
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
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 نگار 
 دم داداشت گرم خدایا 

 خودش که نه خیلی 
 بد اخالقه ولی ورژن 

 خوبشو نصیب ما کن 
 تو دلم گفتم خدا جونی 

 من خودشو میخوام 
 به سمت طبقه باال 
 رفتیم  اخه پارمیس 

 ی گفت اتاق خوابا طبقه
 باالن 

 یه اتاق  که درش با 
 بقیه درا فرق داشت

 و  از
 همه خوشگل تر بود

 نررمو جلب کرد 
 خواستم داخلشو 
 ببینم که پارمیس 

 گفت 
 +نرو داخل اون اتاق 
 ارشاست کسی اجازه
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 نداره بره داخلش 
 بیخی باووو -

 ارشا از کجا میخواد 
 بفهمه که ما اینجاییم 
 بعدش درو باز کردمو

 وارد اتاق شدم 
 از زیباییش یه سوت 

 بلند کشیدم 
 یه سمتش که کامال 

 شیشه ای بودو به 
 سمت دریا که با 
 پرده های ترکیبی 

 پوشیدهسفید و مشکی 
 شده بود

 یه تخت دونفره خیلی
 بزرگو شیِب سفیدو مشکی

 رو به روی شیشه بود 
 کنارشم یه اباژور بلند

 به رنگ مشکی .
 یه فرش سفید که  با 
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 رنگ مشکی 
 تصویر یه زن باموهای 

 بلند رو روش بافته بودن
 جالب بود 

 اخه همون تصویر روی
 رو تختی هم بود 

 و یه تابلوی بزرگ که بازم 
 همون تصویر بود

 دو تا در تو اتاق بود 
 یکیشو باز کردم که 

 سرویس بهداشتی بود 
 بابا دمش گرم سرویس

 بهداشتیشم سفید
 مشکی بود  

 در بعدی رو باز کردم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 در بعدی رو باز کردم 

 ُاالال یه اتاق دیگه بود  
 دوتا کمد توش بود یکی 

 مشکی و یکی سفید .
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 یه دراور بزرگ 
 یه دونه کوچولو  هم بود با
 که  

 کشو هاشون یکی در میون 
 سفید مشکی بودن 

 کمد مشکی رو باز کردم 
 همش کت وشلوار بود 

 کمد سفید هم پر از لباس 
 های اسپرت بود،

 رفتم سراغ دراور  کشوی 
 اولو باز کردم 

 کلی کراوات به ردیف چیده 
 شده بود توش .کشوی دوم 

 ده دوازده تا ساعت مارک
 بود .کوفتش بشه این 

 همه میخواد چیکار من 
 همش سه تا ساعت دارم 

 کشوی بعدی همش 
 �🙈🙈�?لباس زیر بود

 کشوی بعدی پر بود از
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 عینب افتابی های مارک 
 ام الهی کوفتش نشه 

 خخخ دلمم نمیاد بگم
 کوفتش بشه . 

 کشوی اخرو باز کردم 
 چنتا کلید بود توش

 اما با دیدن ریموت یه
 ماشین نیشم باز شد 

 معلومه ماشینش خفنه
 که با ریموت خاموش و

 روشن میشه 
 رفتم سراغ اون یکی دراور

 کشو هارو که باز
 کردم متوجه شدم از این 

 جا کفشی قفسه ای هاست 
 داخل اونم انواد کفش 

 بود 
 یه دور دیگه اتاقو نگاه 

 کردم  یه کنسولم بود
 که روش چنتا عطر و 

 ادکلنو ژل و اینجور 
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 چیزا بود . دیگه سمت 
 اون نرفتم از اتاق اومدم 

 بیرونو همونجوری 
 روی تخت ولو شدم

⃣⃣⃣ 
 مه گل  

 همونجوری روی تخت
 ولو شدم .

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
 با صدای االرم گوشیم 

 از خواب ناز بیدار 
 شدم .

 رفتم جیش کردم
 دست و صورتمو 

 شستمو اومدم بیرون  
 توچمدونمو بردم 

 اتاق پرو به زور لباسامو
 کنار لباسای ارشا جا دادم

 یه دامن کوتاه بایه 
 ی خوشمل به رنگنیم تنه

 زرشکی پوشیدم 
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 یه کوشولو االیش هم کلدم
 صندالی عروسکی زرشکیمو

 هم به پام کردمو دوییدم 
 پایین 

 هی  کس بیدار نبود 
 حوصلم سر رفت رفتم 

 تو باغ یکم بگردم 
 م ساعت بعد از حدود نی

 برگشتم  ویالی شوورم
 )ها چیه شوهر واقعیم 

 نیست اما حداقل تو رویام
 شوهرم باشه(

 رفتم تو اشپز خونه 
 همه نشسته بودن سر میز

 پارمیس یه سوت
 زد 

 +ژووووووونم هیکل 
 نگار

 دیوث دلم خواست 
 خفه  .ایششششش-

 عین پسرای هیز شدن 
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 الی 
 اومدم اتاقت بیدارت

 کنم نبودی
 زود بیدار شدماره -

 اومدم پایین کسی نبود
 رفتم تو باغ 

 هویییی پارمیس این
 داداش دیوثت چه باغ 

 خوشملی داره 
 اتاقشم که توپ 

 پارمیس 
 جرات داری جلو

 خودش بهش بگو دیوث 
 مگه از جونم سیر شدم -

 با کلی شوخیو خنده
 صبحانمونو میل نمودیم

😂😂😂 
 بعدشم تصمیم گرفتیم

 بریم جنگل 
 بریم ساحل. شبم
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⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 رو تختش دراز کشیدمو
 عطر تنشو بو کشیدمو 

 کم کم خوابم برد

🛌🛌🛌 
📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎 

 صبح با صدای  زنگ 
 گوشیم از خواب بیدار 

 شدم
 اه منشی شرکت بود  

 بله -
 +سالم قربان 

 کارتو بگو -
 +،خواستم

 بپرسم تشریف نمیارید
 شرکت و اینکه یاداوری

 وز با رئیسکنم امر
 شرکت....جلسه دارید  

 قصد شرکت رفتن نداشتم 
 اما  به خاطر جلسه امروز
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 مجبورم .
 خودمو واسه جلسه -

 میرسونم.
 +خدانگهدار 

 بدون جواب دادن 
 گوشیو قطع کردم

 همون موقع گوشیم دوباره
 زنگ خورد،پارمیس 
 بود  فورا جواب دادم 
 +سالم داداشی صبح

 بخیر 
 سالم صبح تو هم بخیر -

 خوهری .کاری داشتی
 +بسم الله ،خوبی داداش

 اصال خودتی 
 ببینم خبریه انقدر مهربون 

 شدی
 اه پارمیس یه بار ممل -

 ادم میخوام باهات حرف
 بزنم خودت نمیزاری 
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 +قربونت برم من تو 
 همیشه اینطوری مهربون 

 باش هرکاری بگی 
 میکنم

 ه*و*س یکم شیطونی 
 کردم 

 یلی خب تو به خودتخ-
 نگیر داشتم تمرین 

 میکردم با دوس دخترم 
 چطور حرف بزنم 

 +وای داداش نگو که
 باز رفتی سراغ دختر بازی
 اصال ببینم مگه تو نمیگی

 مه گل رو دوست
 داری  پس چرا باز کاراتو

 شرود کردی 
 شوخی کردم پارمیس -

 انقدر غر نزن .
 +باشه عزیز دلم نتتو

 براتروشن کن میخوام 
 عکسو صدا بفرستم 
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 بی حوصله گفتم باشه 
 بعدم گوشیو قطع کردم

 ترسیدم ،از یاداوری گذشته
 ترسیدم،از اینکه مه گل بفهمه

 قبال با چنتا دختر بودم 
 با اینکه میدونم هی  

 عالقه ای بهم نداره  اما
 بازم دیدش نسبت بهم 

 عوض میشه، به یاد 
 وقتی افتادم که 

 دستم انداخت و خودشو 
 جای هانا جا زد .

 وقتی دیدمش نگاهش 
 عصبانی بود یا وقتی 
 منشیه شرکتو میبینه .

 حسودی میکنه .
 بیخیال افکارم شدمو 

 نتمو روشن کردم
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
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 بیخیال افکارم شدمو 
 نتمو روشن کردم 

 همون موقع بارمیس 
 چنتا عکس برام فرستاد

 گل بود عکسای مه
 بایه تاپ و دامن زرشکی 

 انداخته بود ،
 خیلی خوشگل بودن 

 دلم براش ضعف رفت 
 اما نمیدونم چرا پشتشو

 شطرنجی کرده بود 
 عکساشو تو گالری ذخیره

 کردم
 به پارمیس پی ام دادم

 چرا پشت عکسا شطرنجیه -
 +بیخیال داداش االن یه

 ویس برات میفرستم
 کلی بخندی 

 تفره نرو جواب منو بده-
 ند دقیقه بعد پی ام چ

 داد 
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 +هیچی پشتش ادم بود
 نخواستم عکسشون 

 رو بفرستم 
 باشه ،اما وای به حالت .بفهمم دروغ گفتی-

 +وای داداش اصال
 اشتباه کردم عکسارو 

 فرستادم چقدر حساسی
 تو 

 +اون صدارو گوش کن 
 حتما .بای 

 خدافو-
 صدای ضبط شده رو زدم 

 پخش شه 
 میخوندصدای مه گل بود اهنگ 

 از هر اهنگی یه کم میخوند
 میرفت اهنگ بعد 

 با صدای بلند شرود کردم
 به خندیدن 

 دلم میخواست اینجا بود
 که االن محکم لپشو 
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 میکشیدم .
 رو تختیشو مرتب کردمو 

 به سمت سرویس 
 بهداشتی رفتم 

 با چیزی که دیدم از 
 خنده ریسه رفتم وای
 این مه گل دیوونست

 بخدا
⃣⃣⃣ 

 ارشا
 چیزی که دیدم از خنده  با

 ریسه رفتم ،این مه گل
 دیوونست بخدا 

 اصال با خودش فکر 
 نکرده شاید یکی جز 

 خودش از سرویس 
 بهداشتی اتاقش استفاده

 کنه 

😂😂 
 رو دیوارش پر بود 

 از نوشته و چنتا عکس  
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 اونم چه عکسایی 
 با تاپ و شرتب وایساده

 بودو یه پد بهداشتی 
 هم تو دستش ممل 

 مدلینگای تبلیغات داشت 
 �😂😂�?تبلیغش میکرد

 نمیدونستم به کارم 
 برسم یا به عکس مه گل

 بخندم 
 کارم که تموم شد اومد 

 دستامو بشورم 
 همه نوشته ها رو به روی 

 روشویی بودن 
 تو یه کاغذ رنگی نوشته

 بود 

 ی کرم ریختنامخاطره��
 به بقیه کاغذا نگاه کردم 

 اون غذای مهسان بود -
 که باعی شد مسموم بشه 

 من توش ل مو ریختم
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 نصفه شب با یه شماره -
 نا شناس زنگ زدم به 

 مهیار گفتم دکتر مریض
 بد حال دارید .

 زود خودتونو برسونید بیمارستان 
 شمال تو لباس مامان قورباغه انداختم بعدشم -

 گقتم کار مهیار بوده 
 با گواش رو کت و شلوار -

 مارک بابا عکس مامانو 
 کشیدم  زیرشم نوشتم 

 این مهشید یعنی زن اولمه 
 تازه مامان سر این 

 ی انحرافی زن اول نکته
 یه حال اساسی 

 از بابا گرفت 
 ه ی اون پسر سیریشهجزو-

 رو من برداشتم 
 سوسب رو الی رولت-

 گذاشتمو به یاسی 
 دادم 

 صفه موهای الی رو ن-
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 شب به دسته ی  تخت
 بستم  

 حموم ارشا رو کفی کردم -
 برگه های امتحانو -

 از استاد فتحی کش رفتم 
 یکی از ادمای حراست -

 دانشگاهو اسکل کردم 
 گفتم میخوام زنت بشم 

 ذوق مرگ شد 
 تخم مرغو به جای روغن تو -

 شیر سرم کردمو دادم 
 به نگار 

 ابروی اذین خره رو جلو -
 دانشجوهاش بردم 

 کلی نوشته دیگه هم بود 
 که دیگه وقت واسه 

 خوندن نداشتم 
 اما زیر برگه ای که 

 مربوط به من نوشته بود
 با خودکاری که اونجا
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 بود نوشتم 
 رفتم خواستگاری ارشا

⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 بیخیال دست نوشته های 
 گلی شدمو اومدممه

 بیرون 
 خداروشکر یه دست لباس

 اورده بودم راحتی برا خودم
 وگرنه لباسام چروک 

 میشد 
 لباسامو عوض کردمو 

 رفتم شرکت .
▪️▪️️️️️️️▪️▪️ 

 بعد از پایان جلسه 
 گوشیمو دستم گرفتمو

 به عکس کسی خیره شدم
 ی که شده بود بهانه

 زندگیم ،لبخندی که روی
 ل*ب*ش بود لبخند به ل*ب*م 

 اورد ،اما هنوزم نمیدونستم
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 چرا اطرافشو
 شطرنجی کرده ،حتی یه 

 لحضه با خودم فکر کردم
 که نکنه اینطوری رفته 

 باشه لب ساحلو پارمیس 
 به خاطر این شطرنجی 
 کرده اطرافشو اما خب 

 گل هرچقدرم شیطون مه
 باشه وبعضی وقتا 

 لباسای جلف بپوشه اما بازم 
 با این وضع نمیره لب دریا

 خیره به عکسش بودم 
 راستی پارمیس گفت 

 امسر ،ویالی منم اونجاست ر
 با یه تصمیم ناگهانی

 بلند شدمو رفتم خونه 
 تو راهم به احسان و سپهر
 زنگ زدم که بیان  اونا هم

 از خدا خواسته قبول 
 کردن .هردوشون ممل
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 داداشام بودن .از بچگی 
 با هم بزرگ شدیم 

 سپهر تو شرکت باباش 
 کار میکنه احسانم مسئول 

 امور مالی شرکت منه 
 همین که به خونه رسیدم 

 انقدر عجله داشتم که 
 بوقو یکسره گرفتم 

 نگهبان فورا اومد درو باز
 کرد منم ماشینو تا دم در

 ورودی خونه بردم 
 واردم خونه که شدم 

 با چیزی که دیدم 
 ی مصلحتی یه سرفه

 کردم که از جاشون پریدن
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 با چیزی که دیدم  یه 

 سرفه مصلحتی کردم 
 ه از جاشون پریدن ک

 مامان رو پای بابا نشسته 
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 بودو لب میدادن 
 راحت باشید ،من که غریبه -

 نیستم .
 مامان سرخو سفید شد

 بابا هم که اروم میخندید
 مامان اینجوری سرتو-

 ننداز پایین یهو دیدی بابا
 خوشش نیومد رفت یه 

 زن دیگه گرفت 
 یهو خم شد دمپایی روفرشیشو دراورد به 

 سمتم پرت کرد که با 
 خنده تو هوا گرفتمش
 +بابات غلط کرده باتو

 بعدم به سمت بابا چرخید
 خواست چیزی بگه که

 بابا محکم ب*غ*لش کردو 
 گفت  

 *خانوم حسودم من به 
 قول خودت غلط بکنم 

 تا تورو دارم برم 
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 زن بگیرم 
 +یعنی اگه من بمیرمو منو

 نداشته باشی میری 
 زن میگیری 

 بابا  با عصبانیت نگاش 
 کردو گفت 

 *حرفتو نشنیده میگیرم 
 اما تو فقط یه بار دیگه 

 از مردن حرف بزن 
 ببین چیکار میکنم 

 با خنده گفتم 
 اگه الو ترکوندنتون تموم-

 شد منم تحویل بگیرید
 +بگم بیا بریم برات زن

 بگیریم ممل همیشه 
 داد میزنیو دعوا راه میندازی 

 یکنی میریبعدشم که قهر م
 ی کوفتیت اون خونه

 اره خب قبال همین کارارو 
 میکردم اما االن فرق داره 

 گلی نبود اون موقع مه
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 که بخوام برای دیدنش 
 ممل االن که تصمیم گرفتم 

 تا شمال برم
⃣⃣⃣ 

 ارشا
 اون موقع مه گلی نبود 
 که بخوام برای دیدنش

 ممل االن که تصمیم 
 گرفتم تا شما برم 

 ایشاال هرچه زودتر -
 +چیییییی؟؟

 با نیش باز گفتم 
 زن -

 مامان از ب*غ*ل بابا اومد 
 بیرونو پرید ب*غ*لم 
 +الهی مادر فدات شه 

 اصال همین فردا میریم 
 خواستگاری برات خوبه 

 خخخخ مامان من باید عجله داشته باشم نه تو -
 +از تو که ابی گرم نمیشه
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 ارشا دختر عموت ایسان
 یا دختر خالت چطوره 

 رامونا؟؟؟ بگما 
 حق نداری بری دختر 

 غریبه بگیری تا اشنا
 هست چرا بری سراغ 

 غریبه
 یهو عصبانی شدمو 

 بی توجه به اینکه 
 کی روبرومه داد 

 زدم 
 یه باردیگه از این نررا -

 بدید دیگه پامو اینجا
 نمیزارم 

 بعدم به سمت پله ها
 رفتم 

 +یهو چیشدی مادر
 بابا هم با تعجب نگام 

 میکرد 
 از همون باال داد زدم 

 مه گل -
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 مامان و بابا  باهم گفتن 
 *+چی؟؟؟؟

 گفتم مه گل ،فقط اون -
 اعصابم داغون بود نمیدونستم دارم چی میگم 

 فقط یه لحضه فکر به اینکه
 گل یکی دیگه جای مه

 زنم بشه کافی بود که 
 اینجوری افکارم متشن  

 بشه 
 اتاقم رفتمبه سمت 

 یکی از خدمتکارا رو صدا
 زدم که خیلی زود اومد 

 باال 
 +بله اقا امری داشتید 

 لباسامو جمع کن -
 +جایی تشریف میبرید 

 تیز نگاهش کردم که 
 فورا گفت 

 اقا قصد فضولی نداشتم -
 فقط میخواستم بدونم 
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 چه وسایلی الزمتون 
 میشه 

 شمال -
 از اتاق اومدم بیرون 

 باید از مامان عذر خواهی 
 کنم نفهمیدم چیشد 

 که سرش داد زدم 
 با این فکر دوباره برگشتم

 طبقه پایین
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 تصمیم گرفتیم بریم 

 جنگل شبم بریم ساحل
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ 

 رو شن های ساحل نشسته
 بودیمو داشتیم با 

 جوجه های توی دستمون 
 ور میرفتیم که بزنیمشون 

 به سیخ 
 باالخره الی و پارمیس 

 موفق شدنو جوجه هارو 
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 سیخ گرفتن 
 پارمیس 

 این تیکه خیلی بزرگه 
 یکی نصفش کنه 

 چاقو کنار من بود 
 برش داشتم داشتم 

 نصفش میکردم که یه 
 توپ خورد تو دستمو 

 باعی شد یه جیغ بلند بزنم 
 همه بت طرف من 

 برگشتن چاقو کامل فرو رفته 
 بود تو کف دستم 

 خیلی درد داشتم همینجوری 
 اشب میریختم بچه ها 
 هم کنارم بودنو داشتن 

 کمکم میکردن که 
 یه پسره گفت 

 *ببخشید خانوما میشه 
 توپ مارو بدید 

 بهش نگاه کردم قیافش 
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 اشنا بود برام 
 یهو نگار به سمتش 

 خیز برداشت و یکی خوابوند 
 تو گوشش 

 پسره یه لحضه هنگ کرد 
 داد زد ولی بعد بلند 

 *شعور نداری که ازت 
 عذر خواهی کنن .دخترهو

 عوضی رم میکنه واسه 
 من .از فهم پایینته 

 تازه شناختمش این همون 
 بنیامینه بود که تو جاده 

 بهمون کمب کرد،
 +من شعور ندارم یا تو

 چشمای کورتو باز کن ببین
 چه بالیی سر دوستم 

 اوردی .تو که دستت هرز 
 میره غلط میکنی 

 توپ میگیری دستت 
 پسره خواست چیزی بگه 

 که با گریه ناشی از 
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 درد زیادم گفتم 
 بس کنید دیگه -

 اقا بیاین توپتونو بردارید
 برید 

 همون موقع دوستشم 
 اومد کنارش

 پسره تازه نگاش به من افتاد 
 دوید سمتم 

 *وای خانوم دستتون چیشده 
 نگار دوباره داد زد 

 +دسته گله جناب عالیه 
 چاقو دستش بود با توپتون
 خورد تو دستش که باعی

 شد چاقو فرو بره تو دستش 
 پارمیس با نگرانی

 گفت
 کافیه دیگه نگار دست من کمیفه بیا چاقورو از دست 

 مه گل بکش بیرون ببریمش 
 دکتر  الی تو هم برو ماشینو

 از حیاط بیار 
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 یاسی اینارو جمع کن 
 بنیامین با نگرانی گفت 
 ماشین من همینجاست 

 یکم باال تر پارکش کردم 
 میرسونمتون 

 نگار 
 الزم نکرده 

 دوست بنیامین با تحکم 
 گفت 

 دیر میشه بدجور خونریزی داره
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 باید از مامان عذر خواهی

 کنم نفهمیدم چیشد که سرش
 داد زدم 

 با این فکر دوباره برگشتم
 پایین 

 رفتم کنار مامانو بابا
 مامان-

 جوابی نداد 
 مامان جان -
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 بازم بی نتیجه بود 
 اه اصال همین کارارو میکنید -

 جوونا میرن معتاد میشن 
 بهشون بی اهمیت میشید 

 اونام میرن پی مواد 
 بابام خندش گرفته بود 

 ولی مامان با یه حالت ترسیده 
 زد رو صورتشو گفت 

 وای مادر خدانکنه ،خدا اون 
 روزو نیاره .

 بخشیدی مارو ؟؟؟؟حاال -
 +اره مادر اما نمیگی یهو 

 چیشدی ؟اصال  چرا 
 گل ؟؟؟یه دفه گفتی مه

 خب راستش ،اومم چطور -
 بگم

 +وا  تو و خجالت خخخخ 
 چی باعی شده ارشای 

 مغرور من شبیه بچه دوساله 
 های تخس که کار بدی کردن
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 سرتو انداختی پایین 
 همون موقع خدمتکار با 

 ین  چمدونم اومد پای
 اول اینکه ببخشید سرت -

 داد زدم ، دوم اینکه 
 میخوام با دوستام برم 

 شمال
 مامان 

 +خوشبگذره عزیزم ولی 
 چرا بی خبر 

 یهویی شد دیگه -
 بابا

 *برو به سالمت 
 اهان راستی -

 سوم اینکه ..
 با یه مکی کوتاه ادامه 

 دادم 
 من یکی رو دوس دارم -

 بعدم به طرف در ورودی 
 دوییدم 

 صدای مامانو شنیدم که
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 داشت از خوشحالی 
 جیغ میکشید .

 با لبخند از خونه خارج 
 شدم.بعد از سوار کردن 

 احسان و سپهر 
 به سمت شمال حرکت

 کردیم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 دوست بنیامین با تحکم 

 گفت دیر میشه بدجور 
 خونریزی داره 

 خالصه سوار ماشین 
 این یارو شدیمو رفتیم 

 بیمارستان 
 متاسفانه پالکت خونم پایین 

 بود همین باعی میشد 
 خونریزیم بند نیاد 

 یه زخم کوچیب بود 
 اما خیلی عمیق بود 
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 نزدیب بود از اون ور 
 دستم چاقو بیرون بزنه 
 بعد از پانسمان و بخیه 

 یه سرم تقویتی برام زدن 
 داخلشم داروی خواب اور 

 تزریق کردن که 
 چشمام سنگین شد و 

 خوابم برد ،
.......... 

 با خوردن نور خورشید تو 
 چشمام از خواب بیدار شدم 

 که دیدم پارمیس 
 کنارم خوابیده 

 بقیه هم رو مبالی کنار
 تخت خوابشون برده 

 تعجب کردم ،درسته اتاق
 خصوصی بود 

 اما بازم چهارتا همراهو که 
 نمیزاشتن 

 خخخ انگار زخم شمشیر 
 م تازه اتاق خصوصیم خورد
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 گرفتن برام 
 پارمیس سرشو بلند کرد 

 +بیدار شدی ،درد نداری 
 گلی مه
 نه بابا یه کوچولو درد میکنه -

 فقط حاال هرکی ندونه فکر 
 میکنه تیر خوردم 

 چند دقیقه بعد بقیه هم 
 بیدار شدن ،بعد از

 پرداخت صورت حساب 
 بیمارستان که پارمیس 

 زحمتشو کشید از 
 بیمارستان زدیم بیرون 

 تو حیاط بیمارستان 
 بودیم که پرسیدم 

 راستی چطور گذاشتن-
 چهارتا همراه داشنته باشم

😳😳😳 
 یاسی

 باپول ،این الی خانوم 
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 یکم پول داد به پرستار 
 اونم قبول کرد 

 البته چون اتاق خصوصی بود،
 چون تعدادمون زیاد 

 بود با دوتا ماشین رفتیم 
 قا ویال که اتفا

 با هم رسیدیم .
 وارد ویال شدیم که ......

⃣⃣⃣ 
 ارشا

 بعد از سوار کردن احسان
 و سپهر به سمت شمال

 حرکت کردیم
 بدون توقف تا شمال 

 روندم 
 کنار ویال زدم رو ترمز 

 یه بوق زدم که
 سرایدار خیلی زود اومدو 

 درو باز کرد 
 تعجب کردم که انقدر 

 زود درو باز کرد .
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 بیخیال شدمو ماشینو بردم 
 داخل که چشمم به ماشین

 نگار خورد 
 یعنی اومدن ویالی من
 هه. پس البد عکساهم 

 اینجا انداختن این
 پارمیس خانمم که میدونه
 کسی حق نداره بی اجازه

 من پاشو تو ویالم
 بزاره .میدونم چیکارش 

 کنم ،با فکر به اینکه 
 گل اینجا خوابیده االن مه

 صبانیت شدم بیخیال ع
 دلم براش پر میکشید 

 اما خب نمیدونم چرا ولی 
 دلشوره هم داشتم 

 احسان 
 +داداش کسی اینجاست 

 اره پارمیسو چنتا از -
 دوستاش 
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 +اهان  
 سپهر 

 *بریم داخل دیگه 
 چمدونارو  برداشتیمو 

 وارد ویال شدیم 
 هه خیر سرشون دخترن 

 بی عرضه ها 
 زیر اندازو سبد و سیخ 

 همه رو جلوی در ول کردن 
 رفتن 

 با پام زدمشون کنارو 
 رد شدیم 

 سپهرو احسان اتاقارو دیدن 
 و رفته بودن تو 

 اتاقایی که خالی بودن 
 خوشبختانه اینجا 

 چیزی که زیاد داره  اتاقه
 منم که مقصدم معلوم بود 

 اتاق خودم 
 من نمیدونم اینجا این همه
 لباس دارم دیگه برا چی یه 
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 ن با خودم اوردم چمدو
 رفتم تو اتاق با چیزی 

 که دیدم دهنم باز 
 موند 

 کف اتاق پر بود از 
 لباسای دخترونه ،یعنی

 چی ؟؟؟حتی پارمیسم 
 میدونه هی  کس 

 حق ورود به اتاقمو نداره 

😡😡😡😡😡 
 به سمت اتاق پرو رفتم چمدونو ول کردم وسط اتاق

 در کمدو باز کردم که یه
 دست لباس راحتی 

 �😳😳😳�?درارم
 یعنی این لباسای کیه 

 به زور لباساشو البه الی 
 لباسای من جا کرده بود 

 دیگه به حد انفجار 
 رسیدم 

 رفتم تو راه رو و داد زدم 
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 پارمیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسسس-
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 رفتم تو راهرو و داد زدم

 پارمتتتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسسس-
 همون موقع سپهر و احسان

 پریدن بیرون 
 سپهر

 *چیشده ارشا .چرا داد میزنی 
 میخوام بدونم کدومشون -

 رفته تو اتاق من 
 احسان 

 +نه بابا خوشم اومد،
 هرکی بوده خیلی شجاعه 

 با هم رفتیم تب تب اتاقارو 
 گشتیم وسایلشون 

 بود اما خودشون نبودن 
 شماره پارمیسو گرفتم 

 خاموش بود 
 مه گلم جواب نمیداد 

 شماره بقیه رو هم نداشتم 
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 خیلی نگران شدم .
 هنوزم دلشوره داشتم 

 حتی ساحلو جنگل اطرافم 
 دنبالشون گشتیم اما 

 نبودن ،برگشتیم 
 به ویال ، اون دوتا هم 
 ممل من بیدار موندن 

 صبح سیگار بود که  تا
 پشت سیگار روشن میکردم 

 اون لعنتیام معلوم نبود 
 کدوم گوری رفتن 

 که ماشینم با خودشون 
 نبردن 

 وقتی بر گردن میدونم 
 چیکار کنم هم پارمیسو 

 گلو هم مه
 نمیدونم چند ساعت همونطور 

 نشسته بودم که هوا روشن 
 شده بود ،چشمم 

 به ساعت بود که در باز 
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 شد ،با دیدنشون 
 به سمت در هجوم بردم.

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 با دوتا ماشین رفتیم ویال 
 که اتفاقا با هم رسیدیم 

 وارد ویال شدیم که 
 ارشا به سمتمون هجوم 
 اورد ،وای بسم الله این 

 اینجا چیکار میکنه 
 بهمون که رسید پارمیس 

 خواست دهن باز کنه 
 که یکی زد تو گوشش
 یاد انقدر شدت ضربه ز

 بود که افتاد زمین .
 بچه ها هم که زبونشون 

 بند اومده بود از ترس 
 یکی دیگه زد که نتونستم 

 تحمل کنم و داد 
 زدم 

 بسه دیگه،چیکار میکنی -
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 مگه پارمیس چیکار کرده 
 ��?که داری میزنیش

 گل که به +تو خفه شو مه
 حساب تو هم میرسم 

 بانی بودم من یه خوبی داشتم این .بود که وقتی عص
 تحت هی  شرایطی

 نمیترسیدم 
 اگه االن عصبانی نبودم با 

 لحن وحشتناک ارشا 
 خودمو خیس میکردم

 اما خب خودمو نباختم 
 هی  غلطی نمیتونی -

 بکنی ،اصال مگه این ویالت
 چی داره که چون بی اجازه 

 اومدیم اینجوری میکنی 
 همش ارزونیه خودت 

 االن وسایلمون رو جمع 
 میریم . میکنیم

 به سمتم قدم برداشتو 
 موهامو گرفت .



 353 بالشیطون 

 با صدای خیلی بلندی 
 گفت 

 درد من ویال نیست .دیشب کدوم گوری بودین ،-
 چرا زنگ میزدم گوشیتونو 

 بر نمیداشتید ؟؟؟
 ِا پس واسه این عصبانیه 

 اما خب من اصوال تو دعوا 
 اصال منطقی نیستم 

 که بخوام توضیح بدم 
 این عوضی هم داشت 

 موهامو از ریشه در میاورد 
 به تو هی  ربطی نداره -

 کجا بودیم 
 با این حرفم به طوری موهامو .محکم کشید که از رو زمین 

 بلند شدم 
 پوست سرم به شدت میسوخت 

 یه جیغ از درد کشیدم 
 دوستاشم هر کاری میکردن

 نمیتونستن ارومش کنن 
 هلم داد سمت دیوار 

 داداین کارو با شدتی انجام 
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 که تابلوی باالی سرم 
 افتاد از اونجایی که 

 خیلی خوش شانس بودم 
 دقیقا افتاد رو زخمم 

 یه جیغ همرا درد زدم که 
 پنجره ها هم لرزیدن .

 ارشا هم که رفته بود 
 سراغ پارمیسو داشت 

 با لگد میزدش توجهش 
 به سمت من جلب شد 

 الی و نگار به سمتم 
 دوییدن با گریه کمکم 

 بشینم کردن 
 یاسی هم که همیشه اینجور 

 مواقع  توان هی  کاری 
 رو نداشت .

 دستم خیلی درد میکرد 
 اما با جیغ پارمیس 

 خودمو بهش رسوندمو 
 افتادم روش 
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 اصال فکر نمیکردم ارشا
 انقدر پست باشه که 

 بخواد با کمربند خواهرشو
 بزنه . همش تقصییر 

 من بود  داشت به خاطر 
 من کتب میخورد 

 ارشا کمر بندو باال برده 
 بود که به پارمیس بزنه 
 اما منو که دید کمربند 

 انداخت 
 با مشت به میز عسلی 

 زد که همه دستش 
 زخمی شد

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 با مشت به میز عسلی 
 زد که همه دستش زخمی 

 شد 
 اما بی توجه داد زد 
 +کجا بودید لعنتیا 

 شبو با کی خوابیدید
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 اینه جواب اعتماد؟؟
 هان ؟؟؟که شبو 

 نذاشتم  ادامه بده و 
 داد زدم 

 هی داری داد  میزنی -
 اروم تر بزار شعورتم بهت 

 ��?برسه
 بعد بی توجه به خونریزی 

 دستم که به شدت درد میکرد
 به سمت اتاق دوییدمو

 درو از پشت قفل کردم 
 اشکام همینجوری 

 میریختن ،کتکم که زد 
 هی  ،داشت کم کم تهمت 

 ه*ر*ز*گ*ی هم بهمون میزد 
 اه لعنتی چرا نمیتونم 

 بگم ازش متنفرم 
 از درد دستم به خودم 

 میپیچیدم و 
 اشب میریختم 
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 دلم به حال پارمیس 
 سوخت اون به خاطر من 

 اومده بود بیمارستان 
 حاال هم به همین دلیل 

 کتب خورد اون دوستای 
 بی عرضه ارشا هم که 

 نتونستن جلوشو 
 ا یکیشون وقتیبگیرن ام

 میدید داره پارمیسو 
 میزنه خیلی ناراحت میشد 

 اینو از دستای 
 مشت شدش فهمیدم 

 فکر کنم خبریه 
 )خاک تو سرت تا االن داشتی  به خاطر اینکه کتب  خوردی

 عزا داری میکردی 
 االن نشستی رفتار دوست 

 ارشا رو تجزیه تحلیل 
 میکنی (

 خوب شد یادم انداخت 
 اون بیشعور برای بار 
 چندم منو زد ، دستی 
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 به موهام کشیدم که از
 درد یه جیغ اروم کشیدم 

 اشکامم که دوباره راه 
 خودشونو باز کرده 

 بودنو اروم اروم میریختن
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 مه گل به سمت باال 

 دویید ،خودمم نفهمیدم 
 چیکار کردم .

 به راهی که مه گل رفته بود
 تانگاه کردم رو پارک

 رنگ خون دیدم اما من که 
 فقط موهاشو کشیدم 

 )هه چه با افتخارم میگه (
 پس این خون مال چیه 
 به پارمیسی نگاه کردم 

 که بیحال تو ب*غ*ل این دختره
 الیناز گریه میکردو اونم 

 مشغول پانسمان 
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 زخماش بود ،دوستش داشتم 
 و ناله های پر دردش 

 عذابم میداد به اندازه ای
 مه گل وقتی  که جیغی

 موهاشو کشیدم عذابم دادو 
 قل*ب*مو به اتیش کشید 

 نگار اومد پیشمو با 
 عصبانیتی که سعی داشت 

 کنترلش کنه و صدای نسبتا 
 ارومی گفت 

 +اگه کتب کاریتون تموم 
 شد میزارید توضیح بدم

 که دیشب کجا بودیم 
 سکوت کردمو بهش 

 چشم دوختم ،منترر شدم 
 که حرف بزنهو.

 ادامه داد :
 +دیشب رفتیم کنار ساحل 

 میخواستیم جوجه کباب
 درست کنیم 

 اه این چرا انقدر لفتش میده 
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 بنال دیگه 
 برو سر اصل مطلب-

 +میشه نپرید وسط حرفم

😒 
 میخواستیم جوجه کباب درست کنیم 

 مه گل داشت جوجه رو 
 خورد میکرد .چند 

 نفر داشتن توپ بازی میکردن
 ه که توپشون خورد ب

 دست مه گلو باعی شد 
 چاقو فرو بره تو دستش 
 خیلی خونریزی داشت 
 مجبور شدیم ببریمش 

 بیمارستان ،
 االنم اگه به باند پیچی 

 دستش که باعی خونریزیش 
 شدی نگاه میکردی 

 میفهمیدی که از دیشب 
 بیمارستان بودیم 

 بعدم از کنارم رد شدو 
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 به طبقه باال رفت .
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 از کنارم رد شدو به طبقه 

 یاال رفت
 من چیکار کرد 

 سرم از شدت درد تیر 
 میکشید 

 نگام به پارمیسی افتاد 
 که بیحال رو کاناپه 

 دراز کشیده بودو بقیه 
 هم کنارش بودن 

 همیشه وقتی خیلی از
 دستش عصبانی میشدم 

 سرش داد میزدمو 
 گاهی اوقات که سالی

 یه بارم پیش نمیومد 
 ی میزدم بهش سیل

 اما االن کاری کرده بودم 
 که از دیدن پارمیس 

 شرم میکردم .
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 حرف مه گل تو مغزم اکو
 میشد 

 راست میگفت من پستم 
 خیلی خیلی پست 

 به سمت کاناپه رفتم 
 کنار پارمیس زانو زدم 

 میخواستم عذر خواهی 
 کنم نسبت به قبل 

 برام اسون تر شده بود 
 برام ،بارها اینکار رو  در 

 برابر مه گل کرده بودم 
 اما جلوی بقیه یکم 

 دشوار بود،
 بهشون نگاه کردم که 

 خودشون متوجه شدنو 
 رفتن اونور سالن  

 پارمیس خیلی برام سخته -
 خودتم میدونی تا حاال 

 از کسی عذر خواهی نکردم
 هرچند جلوی مه گل کم 
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 اوردمو اینکارو کردم 
 خب ، جلوی تو هم کم اوردم 

 فقط میتونم خواهرم .
 بگم ببخش که زود قضاوت 

 کردم .
 به صورتش نگاه کردم 

 با لبخند داشت نگام میکرد 
 چقدردل خواهرم کوچیکه 

 و من این دل کوچیکو بدجور 
 میشکونم .

 +میبخشمت داداشی اما قول 
 بده دیگه منو نزنی

 و البته همیشه انقدر مهربون
 باشی .

 چشمامو به نشونه ممبت 
 بستم و دوباره باز کتردم 

 پیشونیشو ب*و*سیدم و محکم 
 ب*غ*لش کردم 

 کنار گوشم به ارومی گفت 
 +پاشو داداشی ،پاشو که 

 باید بری منت کشی اونم 
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 از نود اساسی .
 فکر نکنم مه گل همینجوری 

 ببخشتت .
 منم که دیدی زود وا دادم
 برا اینه که تا حاال انقدر 

 مهربون ندیده بودمت 
 با خنده ازش جدا شدمو 
 گفتم ،وای راست میگی

 االن دهنمو سرویس میکنه 
 تا ببخشتم ت

 اونم خندید.
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 وای راست میگی االن 
 دهنمو سرویس میکنه

 تا ببخشم .
 اونم خندید 

 میخواستم به سمت باال 
 برم که دوباره برگشتم

 سمت پارمیس 
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 ِهی خواهر کوچیکه -
 کشیمن که باید برم منت 

 ولی االن احسانو صدا میکنم
 ببرتت دکتر 

 بعدم رفتم پیش سپهر و احسان 
 احسان داداش پارمیسو -

 میبری دکتر 
 +اره حتما،ولی ارشا 

 این چه کاری بود کردی 
 اخه 

 دست خودم نبود .بیشتر -
 از دست زبون درازیای 

 گل عصبانی بودم مه
 سر پارمیس خالی میکردم 

  +اوم داداش میگم این
 مه گل 

 پریدم وسط حرفش 
 مه گل خانوم -

 با این حرفم هردو بهم 
 نگاه کردنو ریز خندیدن 

 +حاال همون مه گل خانوم 
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 نسبتشون با شما چیه 
 هیچی ،دوست پارمیسه -

 سپهر
 *خخخخ میگم این یکی 

 دوست پارمیس با بقیه 
 فرق داره که فقط این 

 کتب خورد
 با حرص نگاهش کردم 

 که دستشو باال گرفت 
 *خیلی خب بابا ما تسلیم 

 بی توجه بهشون 
 رفتم باال که نگار و یاسمن رو 

 پشت  در دیدم که مه گل رو 
 صدا میزدن

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 اشکامم که دوباره راه 
 خودشونو باز کرده بودنو 

 اروم اروم میریختن از 
 دستمم بدجور خون میومد
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 بدبختی منم این بود که 
 شدید داشتم  کم خونی

 االنم چشمام سیاهی میرفت 
 از پشت در صدای 

 نگار و یاسی رو میشنیدم 
 اما جون جواب دادن   نداشتم

 چشمم به گوشیم خورد 
 که تو خونه جاش گذاشته 

 بودم.کنار تخت افتاده 
 بودو داشت زنگ میخورد 

 ،نفهمیدم  
 چی شد که صداها برام 

 نا واضح شد و چشمام اروم اروم 
 بسته شد

 )اسکله نفهمیدم نداره که 
 غش کرده واال بوخودا

 نمیدونم چرا تو این 
 رمانا همه شخصیتا شاس 

 میزنن و نمیفهمن دارن 
 از حال میرن ایششش 

 ��?انگار ملت خرن
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 }هانیه{(
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 رفتم باال که نگار و یاسمن رو

 پشت در دیدم که مه گل 
 رو صدا میزدن 

 تاد نگام به جلوی پام اف
 همش قطره های خون مه گل 

 بود 
 رفتم سمتشون که نگار 

 فورا گفت 
 +بی فایدس نیم ساعته 

 ما داریم صداش میزنیم 
 جواب نمیده 

 یاسمن
 *مه گل خیلی کم پیش میاد 

 که اینطوری قهر کنه ،اما خب اگرم قهر کنه که خدا صبر بده 
 حاال حاال ها اشتی نمیکنه 

 ولی بیشتر نگران دستشم 
 فکر کنم بخیه هاش همه 
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 بازشدن 
 از پشت در اروم صداش زدم

 مه گل ،مه گل  درو باز کن -
 باهات حرف دارم 

 چند بار دیگه هم صداش 
 زدم ولی جواب نداد

 مه گل اگه جواب ندی -
 در رومیشکونم

 با این فکر یاد کلید یدک 
 افتادم اما با یاداوری 

 اینکه همه کلیدا تو این اتاقن 
 ابید بادم خو

 راستی گفتم اتاق 
 پس وسایل  این موش کوچولو بود تو اتاقم.

 بافکر به اینکه این چند
 وقت شب رو 

 تخت من خوابیده بود
 تو دلم عروسی شد 

 یکم منترر موندم ولی 
 بازم بی فایده بود 

 چون مه گل جواب نمیداد 
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 چند بار محکم به در 
 کوبیدم که باالخره باز .شد

 یا به عبارتی قفل در 
 شکست 

 بماند که بدن خودم داغون شده بود
⃣⃣⃣ 

 ارشا
 قفل در شکست 

 بماند که بدن خودم داغون 
 شده بود 

 همین که نگام به داخل 
 اتاق افتاد  بدنم شل شد
 با تمام توانم به سمتش 

 رفتم ،مه گل من بیهوش روی
 زمین افتاده بود 

 فورا ب*غ*لش کردمو 
 به سمت پایین دویییدم 

 نگار و یاسمنم 
 پشت من بودن و مدام 

 مه گل رو صدا میکردن 
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 کنار در ورودی 
 احسان و سپهر رو دیدم

 که داشتن پارمیسو 
 میبردن بیرون اما تا 

 من رو تو حالت دیدن  
 ایستادن ،الیناز هم 

 یه جیغ کشید 
 اما من بیتوجه به همشون 

 رفتم سوار ماشین
 شدم 

 به هر بدبختی بود خودمو 
 به بیمارستان رسوندم 

 اونام فورا مه گل رو بستری کردن 
 حدود نیم ساعت بود 

 که تو راه رو قدم میزدم 
 که دکتر اومد،

 حالش خوبه -
 +بله مشکل خاصی نیست 

 بخیه هاشون باز شده بود 
 به احتمال زیاد کم خونی 

 داشتن که بیهوش شدن 
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 االنم  دستشونو  بخیه 
 زدیم 

 میتونم برم پیشش -
 +اره اما خوابه بهش 

 سرم وصل کردیم کم کم 
 بیدار میشه 

 تشکر  کردمو به سمت 
 اتاقش رفتم

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 اروم اروم چشمامو باز کردم 
 خدارو شکر  زود لود شدم 

 و فهمیدم بیمارستانم
 اصال مخمو حال میکنید 

 بدون سوزش دستو 
 ف فهمیدم اینجا بیمارستانه حاال میگید اگه دیدن پرستار یا نگاه به اطرا

 اطرافو ندید از کجا فهمید ؟؟؟
 خب معلومه عزیزم .از بوش 

 اخه المذهب بو میده 
 ادم حالت تهود میگیره 
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 مشغول کل کل بود که در 
 باز شد 

 نگام به سمت در کشیده شد 
 بعلهههه 

 اقای تهرانی تشریف فرما 
 شدن .هه  خجالت نمیکشه

 مرتیکه عوضی 
 هر چقدرم دوسش داشته

 باشم دلیل نمیشه 
 �😏😏�?از گ*ن*ا*هش بگذرم

 با نفرت زل زدم بهش 
 که اروم اومد سمتم 

 رو صندلی کنار تخت نشست 
 و اروم لب زد؛

 +خوبی؟؟؟
 تصمیم نداشتم باهاش 
 قهر کنم چون اینطوری 
 فکر میکرد دختر خیلی 
 لوسیم پس با یه صدای 

 دادم  پر تحکم جواب
 بله ،ممنونم-
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 +مه گل .
 بفرمایید ؟؟؟-

 +میشه اینطوری حرف نزنی
 باهام 

 متوجه نمیشم .-
 +ممل همیشه باش ،همون 

 مه گل قبل 
 من قبال هم همینطور بتودم-

 اقای تهرانی 
 +نبودی مه گل ،نبودی.

 همینطور بودم ،ادمایی که-
 برام ارزش داشتن 

 تو بودن و غریبه ها شما 
 و شما هم شامل همون غریبه ها هستید 

 +نبودم 
 کسی که ارزششو برام از -

 دست بدت از صد تا غریبه 
 برام غریبه تره .

 +حتی اگه عذر خواهی کنه
 ازت ،حتی اگه بگه ببخش 
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 بخاطر قضاوت عجوالنم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 +حتی اگه عذر خواهی کنه،حتی اگه بگه ببخش بخاطر قضاوت عجوالنم 

 بگه که پشیمونم ،اشتباه 
 کردم 

 بازم برات غریبه و بی ارزش 
 میمونه .

 اون شخک بایدقبل از -
 اینکه اون کارو میکرد 

 به االن فکر میکرد ، نمیبخشم
 ی کسی رو که بشکنه شیشه

 عمرمو ،نمیبخشم کسی رو 
 که غرورمو زیر پاش 

 له کنه ،نمیبخشم کسی رو که 
 یه روزی بخشیدمشو 

 بازم کارشو تکرار کرد 
 +حتی اگه اون االن 

 بیشتر از تو عذاب بکشه 
 اشتباه خودش بوده -

 باید تاوان بده ،هرچند که 
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 میدونم اصال براش مهم .نیستم و فقط برای اروم 
 کردن وجدانش اینجاست 

 +اینطور نیست 
 همینطوره اقای تهرانی -

 لطفا از اینجا برید
 ارم .تو حضور غریبه ها ارامش ند

 رومو ازش برگردوندم اما 
 شنیدم صدای قدمای 

 ارومشو که ازم دور میشد 
 یه قطره اشب از گوشه 

 چشمم چکید 
 همراهش یه لبخند تلخ

 زدم لبخندی که 
 تلخیش بیشتر از اسپرسویی
 ی کافی شاپ مینشستم و بارونو تماشا میکردم و بود که گاهی اوقات یه گوشه

 نهاییم از یادم برهاونو  میخوردم  که طعم ت
 هنوز نرفته و دلم اینطور 

 بی قراره پس چطور 
 میخوام برام غریبه شه 

 هه گفتم  تو حضورش 
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 ارامش ندارم در حالی که 
 خودش ارامش حضورمه

⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 از اتاقش اومدم بیرون 
 واقعا عوض شده بود 

 انگار تا حاال منو ندیده بود
 براش غریبه شده بودم 

 گفت کنارم ارامش نداره کسی 
 که تمام ارامش منه ،غرورمو

 کنار گذاشتمو ازش عذر خواهی کردم ولی نبخشید 
 خیلی دلش پر بود 

 حقم داشت .
 من هی  نسبتی باهاش 
 نداشتمو دوبار کتکش 

 زدم ،دفه قبل خانومی کرد
 که بخشید مردی رو که 

 وقتی عصبانیه حتی خودشم 
 نمیفهمه چیکار میکنه

 یفهمه با کاراش غریبه میشه نم
 برای کسی که زندگیشه ،
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 تو افکارم غرق بودم 
 که گوشیم زنگ خورد.

 احسان بود 
 +سالم داداش کجایی ؟؟

 بیمارستان .... -
 +جدی ماهم همین بیمارستانیم 

 پارمیس خانومو اوردیم اینجا ،حالش خوبه ؟؟؟
 اره ،پارمیس چطوره -

 +اونم خوبه،مشکل خاصی نبود
 دکتر براش چنتا پماد نوشت 

 همین .
 باشه .پارمیس کدوم اتاقه -
+2۰۴ 

 بدون حرف دیگه ای تماس 
 رو قطع کردم و رفتم 

 پیش خواهری که چند وقتی
 بود که باهاش درد دل میکردم

 در اتاقشو باز کردمو رفتم
 داخل 

 کنار تختش وایسادم .که 
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 با لبخند نگام کرد 
 +سالم داداشی،مه گل خوبه؟؟

 سالم،اره خوبه -
 و یه لبخند غمگین چاشنی حرفم کردم

 ؟؟��?+منت کشی چطور بود
 غریبه شدم براش،نمیبخشه -

 منو پارمیس .
 باید چیکار کنم؟؟؟؟

 +وا،یعنی گفت نمیبخشمت 
 اوهوم -

 +اشکال نداره ،االن دلش پره 
 چند روز دیگه باز ازش 

 عذر خواهی کن 
 باید کاری کنی ببخشه .

 چطوری -
 +فعال منم نمیدونم اما 

 رفتیم خونه با هم فکر میکنیم
 تا به یه نتیجه برسیم.

 باشه و بعد پیشونیشو -
 برادرانه ب*و*سیدم .

...... 
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 حدود دو ساعت بعد هردو 
 مرخک شدنو به ویال 

 برگشتیم .
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 حدود دو ساعت بعد هردو 

 مرخک شدنو به ویال برگشتیم 
 مه گل بدون هی  حرفی 

 یاده شد و رفت داخل پ
 ولی پارمیس با خنده گفت 

 +اوه اوه توپش خیلی پره
 معلومه بدجور از دستت 

 شکاره 
 نفسمو اه مانند دادم بیرون

 کتہ پارمیس لپمو ب*و*سیدو گفت 
 +نبینم داداش مغرور من 

 ناراحت باشه ،با هم درستش 
 میکنیم .

 لبخند روی ل*ب*م اومد 
 هنوز چند ساعت نیست که 
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 اهام قهره ولی دلم برا ب
 لجبازیاش تنگ شده 

 مجنون شدم رفت
 از ماشین پیاده شدیمو 

 رفتیم داخل .
 تا شب با هم فیلم دیدیم 

 و صحبت کردیم 
 مه گل با همه شوخی میکردو 

 میخندید ولی حتی یه بارم 
 من مخاطب حرفاش نشدم و 

 از این بابت چقدر حسرت 
 خوردم 

 ساعت حدودای یب شب 
 بود همه خوابشون میومد 
 مخصوصا من که دیشبم 

 نخوابیدم 
 همه با هم به طبقه باال رفتیم
 داشتم به سمت اتاق میرفتم

 که یهو مه گل داد 
 زد 

 +ِهی ِهی کجا ، من اتاقمو 
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 بهت نمیدم مخصوصا اون 
 تخت گرمو نرمو 

 وای خدای من باالخره 
 ممل قبل شد باهام .خخخخ 

 مده پس از اتاقم خوشش او
 ولی دلم خواست یکم 

 اذیتش کنم 
 پس گفتم 

 ن  نمیشه ،اتاق خودمه -
 +ِاارشا اذیت نکن دیگه 

 همه داشتن با تعجب نگامون
 میکردن مخصوصا احسان و سپهر 

 اخه تی  وقت این روی 
 منو ندیدن 

 +اوممم اصال مسابقه میدیم 
 ببینیم کی زودتر میرسه 

 هرکی زود وارد اتاق شد 
 اون میشه اونجا مال

⃣⃣⃣ 
 مه گل
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 اوممم اصال مسابقه میدیم -
 ببینیم کی زودتر میرسه 

 هرکی زود وارد اتاق شد 
 اونجا مال اون میشه 

 تازه فهمیدم گند زدم به تصمیمم یهو کوبیدم رو دهنم 
 که ارشا با تعجب گفت 

 +چیشد،
 من یادم رفت قرار بود با تو -

 حرف نزنم ،بعد دست به کمر 
 تم ببینم اصال وایسادمو گف

 تو چرا یادم ننداختی 
 با این حرفم پقی زد زیر خنده

 به دورو برم نگاه کردم .بقیه
 هم در اتاقاشون وایساده 

 هر بهم میخندیدن بودنو هر
 یه اخم کردم ،صدامو صاف 

 کردم و رو به ارشا گفتم 
 به هر حال من تو اون اتاق -

 میخوابم اقای تهرانی 
 خندیدنبد تر شرود کرد به 

 یکم که اروم شد گفت 
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 +ن  ،نمیشه 
 میشه وگرنه...-

 موندم چی بگم 
 یه تای ابروشو باال انداختو 

 گفت 
 +وگرنه چی ؟؟؟؟

 با یه لبخند خبیی به سمتش 
 رفتم ،کنارش ایستادمو گفتم 

 در هر صورت من شب تو اتاقی که دوست دارم -
 میخوابم پس نیازی به گفتن 

 وگرنه نیست .
 خیلی مشتاقی تو اتاقم  بخوابی میتونی  +خب اگه

 بیای و کنار من بخوابی 
 با این حرفش از عصبانیت

 سرم شدم 
 رفتم و کنار گوشش یه 

 جیغ کبود کشیدم 
 که دستشو گذاشت رو گوشش
 خخخخ جوون مردمو کر کردم

 خواست چیزی بگه که 
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 یه چشم غره توپ بهش رفتم 
 بعدم دوییدم سمت اتاق

 خوشملش
⃣⃣⃣ 

 گلمه 
 یه چشم غره توپ بهش 

 رفتم بعدم دوییدم سمت
 اتاق خوشملش 

 ولی با چیزی که دیدم 
 �😔�?بادم خالی شد

 قفل در شکسته بود 
 دیگه داشت گریه ام میگرفت
 اخه تصمیم گرفته بودم فردا 

 شب تنهایی برم ویالی 
 خودمون که تو نمب ابرود

 بود و البته خیلی دوست 
 داشتم برای اخرین بار 

 رو تخت گرم و نرم ارشا 
 که عجیب بوی تنشو میداد 

 بخوابم 
 نگام به ارشا افتاد که پشت 



wWw.Roman4u.iR  386 

 

 در با یه لبخند حرص درار 
 به داخل اتاق زل زده بود 

 ممل بچه های دو ساله 
 اشب تو چشمام جمع شد 

 نگاه ارشا بهم افتاد 
 حلقه اشکو که تو چشام 

 دید اول با بهت و تعجب 
 فورا  بهم نگاه کرد بعد

 اومد کنارمو گفت
 +چی شد ؟؟؟خوبی؟؟
 سرمو له معنی اره تکون 

 دادم
 +ببینم تو چرا انقدر لوس 

 شدی 
 بعد با لحن عصبی ادامه داد

 +شبو همینجا بخواب 
 ولی اصال نیازی به این کارا

 نیست و با سر به چشمام 
 اشاره کرد 

 حق با اون بود البته من دلم 
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 از یه جای دیگه پر بود 
 اوففف 

 ولی با گفتن اینکه میتونم
 اینجا بخوابم نیشم تا 

 بناگوش باز شد 
 ولی یهو گفتم 

 ولی خب اتاق که درش خرابه -
 +خب بزارش رو هم یه چیزی

 بزار پشتش که باز نشه 
 باشه اما من از فردا دوباره -

 باهات قهرم ،فکر نکنی 
 خبریه ها 

 خخخ خودمم خندم گرفته 
 بود بود یه لحضه ارشا 

 یه لحضه اقای تهرانی 
 جوابمو نداد و با یه شب 
 بخیر از اتاق رفت بیرون 

 منم رفتم تو اون اتاق پرو ناناز 
 و بعد از پوشیدن یه لباس 

 خواب جیگر و مامانی 
 رو تخت ولو شدم که خیلی
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 زودم چشمام گرم شد و خوابم برد
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 چشمامو اروم باز کردم و 

 به اطرافم نگاه کردم 
 نگام به ساعت افتاد 

 اوه ساعت دوازده شده بود 
 قرار بود  بریم والیبال 

 طاحلی بازی کنیم 
 بعد رستوران 

 بعدش شهر بازیو پیست رالی
 خیلی دیر بیدارشدم

 به خاطر صندلی پشت در
 کسی نتونسته بیاد داخل و

 بیدارم کنه 
 دوییدم بیرون از اتاق و از

 ا یکی پایین رفتمپله ها دوت
 همین که وارد سالن شدم 
 همه مات و مبهوت نگام 

 کردن 
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 منم که گی  میزدم فکر کردم 
 واسه اینکه دیر بیدار شدم 

 اینجورین که یهو 
 الی کوبید رو صورتش و 

 +هییععع 
 سوالی نگاهشون کردم

 که ارشا از الی دندوناش 
 غرید

 +گمشو برو باال 
 وا این چش شد یهو 

 چرا؟؟؟؟-
 پارمیس

 *مه گل لباست .نگامو کشیدم
 سمت لباسم

 با دیدنش یه جیغ کشیدمو 
 به سمت باال دوییدم 

 رفتم تو اتاقو پشت در نشستم 
 نفس نفس میزدم 

 وای ابروم رفتم با لباس 
 خواب رفتم پایین اونم 

 چه لباس خواب 
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 از باال که نصف سینه ام رو 
 پوشونده بود پایینشم تا 

 ا*س*نم بود و از کنارزیر ب*
 پام یه چاک میخورد،

 پارچشم ترکیب ساتن و 
 گیپور مشکی بود

 وای حاال با چه رویی برم 
 پایین ابروم پیششون رفت 

 اون بیشعورام که قشنگ
 مستفیض شدم .عوضیا 

 یه ساعت به بدنم زل زدن
 اوففف 

 باالخره با خودم کلی کلنجار 
 رفتم و تصمیم گرفتم 

 بی تفاوت باشم 
 رفتم تو اتاق پرو و لباسمو با 

 یه شلوار ورزشی و یه 
 تیشرت عوض کردم 

 بعدشم که رفتیم دشورییی
 و در اخر یه ارایش خیلی کم 
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 که شامل رژ و مداد چشم میشد کردم 
 خیلی ریلکس از پله ها پایین اومدم 

 بهشون که رسیدم خیلی عادی
 بهشون نگاه کردم 
 اسمشون سپهر و احسان بود سرشونو دوستای ارشا که 

 انداخته بودن پایین 
 دخترا هم با نیش باز نگام 

 میکردن 
 ارشا هم نتونستم تشخیک بدم 

 که توی نگاهش چی هست
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 نتونستم تشخیک بدم که 
 توی نگاهش چی هست 
 اه اعصابمو داغون کردن 

 با این رفتارشون
 میشه بس کنید -

 بهم  همه با تعجب زل زدن
 که ادامه دادم 

 دارم اذیت میشم -
 الی 
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 +خخخ چرا ؟؟؟

-😠😠😠 
 یاسی 

 *اخی بچم خجالت کشیده 
 که شما دوتا االن سر به سر -

 من میزارید دیگه ؟؟؟؟
 هردو با هم گفتن اره 

 خب در این مواقع ذات خبیی
 من بیدار میشه

 اوممم میگم الی خانوم احیانا شما نبودی که -
 تو نماز خونه دانشگاه 

 چون گرمت بود لباستو 
 از تنت در اوردی که سوتین

 اسفتجیتو در بیاری
 بعد اون پسره اسمش چی بود 
 اهان ،سرلب اون اومد تو نماز

 خونه قشنگ مستفیض شد 
 با این حرفم الی سرم شد 

 و نتونست چیزی بگه 
 بقیه هم فقط میخندیدن 
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 و البته این پسرای گلمون
 با کماالتن همش ل*ب*شونواز بس 

 گاز میگرفت که نخندن 
 اومم یاسی جونم شما -

 نبودی که دفه پیش که 
 دسته جمعی اومدیم شمال 

 تو دریا از بس شنا کردی 
 که دور شده بودی و 

 اشتباهی از قسمت مردا 
 سر دراوردی و البته 

 کلی پسر به اون مایو خوشگل 
 سرخابی تنت زل زده بود 

 بعدش فورا شیرجههرچند که 
 زدی تو اب که بیشتر فیض نبرن 

 یاسی بدتر از الی سرم شد 
 سرشو پایین انداخت و 

 زیر لب گفت 
 *مه گل خواهشا بسه 

 اما من با صدای بلند جواب دادم 
 ن  بس نیست گلرنگه -

 درضمن خودتون بودیدکه
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 سربه سر من گذاشتید 
 بعدش برگشتم سمت نگار

 و پارمیس
 اون سوتی قشنگای شما رو هم  اگه میخواین-

 بگم 
 پارمیس هول شد و سریع 

 گفت ن نه نگی ها 
 با این حرفش ارشا با اخم 

 به طرفش برگشت 
 اه بدم میاد از این غیرت 

 بیخودیش قوزمیت .
 هان چیه چرا اینطوری نگاه -

 �😏😏😏�?میکنی
 پارمیس چیکار کرده×
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 پارمیس چیکار کرده ؟؟× 
 هیچی باووو یه روز با تاپ -

 و شرتب رفته تو حیاط 
 اون موقع همسایتون 
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 کار ساختمونی داشتن 
 یه کارگر دیدتش از بهش 

 زل زده  سطل رنگ از دستش افتاده خالی شده 
 رو یکی 

 به ارشا نگاه کردم اخم کرده
 بود 

 سپهر لب به دندون گرفته 
 بود،احسانم اخم کرده بود 

 و دستاش مشت بود 
 عاقا من میگم این گلوش 

 گیره شما هی بگید نه
 ارشا 

 تو غلط کردی اونجوری رفتی تو باغ ×
 هی اقاهه تند نرو -

 تازشم منم بارها پسره همسایمون با تاپ شلوارک دید زده خخخخ
 اوه اینکه بدتر شد 

 با صدای بلندتری گفت 
 تو هم غلط میکنی که اونجوری میری بیرون 

 می،.اصال تو چیکار اِ -
 بعدشم خودت چی که 

 وقتی خونتون بودم 
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 بدون در زدن اومدی 
 یه ساعت بهم زل زدی 

 ارشا 
 خب خب اون فرق داشت

 نه خیر هیچم فرق نداشت -
 دفه اخرت باشه اخم میکنی 

 ارشا
 به یه شرط

 چی؟؟؟؟؟-
 +اینکه ببخشی 

 ن  -
 بعدم بدون توجه بهش 

 گفتم 
 خب زیادی خندیدین پاشید

 رودل نکردینبریم تا 
⃣⃣⃣ 

 مه گل
 خب زیادی خندیدین پاشید 

 بریم تا رودل نکردین .
 با این حرفم همه از جاشون پریدن با هم به سمت خروجی .رفتیم 
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 خواستیم سوار ماشینا بشیم
 باز نتونستم جلو زبونمو بگیرم 

 خیر سرم باهاش قهرم 
 ار..اقای تهرانی -

 +بله 
 یه خواهش -

 +؟؟؟؟
 ن ماشین خوشگله تو پارکینگو برداریم اومم سویی  او-

 که دخترا با اون بیایم .اخه 
 ماشین نگار تو راه خراب شده 

 بود میترسم بازم خراب شه 
 +باشه اما نمیدونم سوییچشو

 کجا انداختم .
 الکی بهونه نیار خودم .وقتی داشتم اتاقتو میگشتم توکشو -

 دیدمش 
 یه تای ابروشو باال انداخت 

 باز سوتی دادمکه گرفتم 
 اومم چیزه یعنی نمیگشتما -

 گذرم به اونجا خورد
 +گذرت به داخل کشو خورد

 ��?؟؟؟
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 اصال خوب کردم که گشتم-
 ایشش 

 +باشه ،تو که میدونی کجاست 
 برو بیارش دیگه 

 نگار
 .اه مه گل ول کن بابا  

 تو شهریم میخوایم کجا بریم 
 مگه تازه االنم که قراره .بریم.کنار دریا 

 اوففف باشه بابا بریم -
 ارشا 

 خب تقسیم شید تو دوتا ماشین 
 بعد رو به احسان و سپهر 

 گفت یکی از شمام پشت ماشین نگار بشینه 
 پسرا به سمت ماشین 

 نگار رفتن و هردو سوار 
 شدن 

 عقبم نگارو یاسی نشستن 
 خب پس باید تو ماشین ناناز

 ارشا بشینیم 
 ام من قربون این عروسب 



 399 بالشیطون 

 )ها چیه خو فراری ندیده ایم ما (برم 
 تا به خودم اومدم الی و پارمیس 

 عقب نشسته بودن 
 هی یکیتون پاشه بره جلو -

 دیگه 
 الی

 رو من که اصال حساب نکن
 هوی پارمیس -

 بدو برو پیش داداشت 
 پارمیس

 نه بابا جام راحته من 
 خواستم یه چیز بگم که 

 ارشا گفت 
 اعت +بیا باال دیگه ،حاال سه س

 باید وایسیم که این سوار
 شه.با غرغر سوار شدم 
 هرچند که از خدام بود

 +واسه دریا دیر شده 
 فعال بریم رستوران  

 یکم که گذشت گفت 
 مه گل یه بسته سیگار 
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 بهم میدی 
 ن -

 خم شد که خودش برداره 
 که زدم رو دستش 

 نکش ضرر داره-
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 نکش ضرر داره -

 +بیخیال سیگارو بده 
 خیلی شیب بسته سیگارو در اوردم یکی ازش بیرون کشیدم 

 بعدش بسته رو دادم 
 به ارشا یه سیگار روشن کرد 

 همین که فندکو گذاشت 
 زود برش داشتمو سیگارو 

 روشن  کردم که با اخم گفت 
 +چیکار میکنی 

 میببنی که سیگار میکشم-
 +غلط میکنی  ،خواموشش 

 کن
 میخوام بکشم  نه خیر-



 401 بالشیطون 

 +نمیدونستم که سیگاری هستی 
 منم نمیدونستم -

 +مه گل ممل ادم خودت بندازش دور 
 ا زرنگی خودت نکش اگه راست میگی -

 +مشکل تو اینه 
 به سیگار تو دستش اشاره 

 کرد 
 سرمو به نشونه ممبت تکون دادم 

 سیگارشو انداخت بیرون 
 اما من ننداختمش 

 +خب دیگه خواموشش کن
 ن  ،کل بستشو بنداز -

 +اه باشه بابا 
 بعدم پاکت سیگارو با حرص

 انداخت بیرون 
 اما بازم خاموش نکردمو 

 به ل*ب*م نزدیکش کردمو 
 یه پب زدم 

 +دیگه چیه؟؟؟؟
 هیچب باوو میخواستم -

 ببینم چه مزه ای 
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 ایییی مزه گوه میداد 
 سیگارو انداختم بیرون 
 با این حرفم همه کلی 

 خندیدن 
 ارمیسپ

 دستت درد نکنه یعنی داداش 
 من گوه میکشه 

 نه عزیزم اونو که میخوره-
 سالم عشقولیا لطفا اونایی  

 که ایدی ندارن 
 برای خودشون ایدی بسازن 
 تلگرام کسایی رو که ایدی 
 ندارنو از چنل پاک میکنه 
 که ممبر فیب باقی نمونه 

 پس اگه میخواین ریمو
 نشید ازتون خواهش میکنم

 دی بسازین ای
 ریمو شدن یا نشدن کسانی

 که ایدی ندارن دست 
 من نیست خود تلگرام این کارو میکنه
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😘😘 
⃣⃣⃣ 

 مه گل
 نه عزیزم اونو که میخوره -

 با این حرفم یهو ماشین 
 از حرکت ایستاد 

 ارشا با یه قیافه خیلی خیلی
 عصبانی بهم نگاه میکرد

 +چه زری زدی 
 بب ببخشید  ممن -

 منروری نداشتم 
 +که منروری نداشتی 

 یهو یه فکری به سرم زد 
 اصال مگه تو نمیخواستی -

 ببخشمت .خب اگه کارم 
 نداشته باشی میبخشمت 
 ای جانم چه تاثیر داشت 
 فورا عصبانیتش  خوابید 

 +یعنی بخشیدی 
 خب نه کامال  ،دوتا شرط دارم -

 +خب بگو 
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 اول اینکه همین االن -
 اهی میکنی ازم معذرت خو

 دوم اینکه میریم خرید 
 به حساب تو یه چیز 

 خوشگل میخرم
 +باشه قبول  

 یکم مکی کردو ادامه داد 
 +معذرت میخوام مه گل 

 اومم باشه بخشیدم -
 با این حرفم یه لبخند 

 محو رو ل*ب*ا*ش اومد 
 کنار یه رستوران پارک کرد 

 منم پریدم پایین 
 خخخ همه تو کف ماشین ارشا بودن 

 دخترا با حسرت بهم نگاه 
 میکردن 

 البد فکر میکنن دوست دخترشم 
 وقتی پیاده شدیم 

 ماشین نگارم همونجا پارک بود 
 با هم  به داخل رستوران 
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 رفتیم 
 سر یه میز بزرگ نشستیم 

 بعد از خوردن غذا که خیلی 
 هم چسبید از رستوران خارج 

 شدیم 
 ضه یه پسر جیگر همون لح

 به سمت رستوران اومد 
 کنار در با هم رو برو شدیم 

 خیلی قیافش اشنا بود
 گذاشتمش زیر زره بین 

 *مه گل؟؟؟؟
 اوه تازه شناختمش وای خدایه من 

 اینکه باربده 
 فورا پریدم ب*غ*لش 

 همدیگرو سفت ب*غ*ل کرده 
 بودیم
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 داشتیم از در خارج میشدیم 

 که یه پسره روبروی مه گل 
 ایستاد و گفت 
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 +مه گل 
 یعنی میشناختش 

 با چیزی که دیدم دستام 
 از عصبانیت مشت شد 

 مه گل ،مه گل من اون غریبه 
 رو ب*غ*ل کرد 

 با این کارش فکرای مختلف 
 به ذهنم هجوم اوردن

 یعنی ممکنه دوست پسرش 
 بوده باشه ،یا عشقه قدیمیش 

 هر لحره عصبانیتم 
 بیشتر میشد اون عوضی هم 

 داشت مه گلو تو ب*غ*لش له 
 میکرد ،هه مه گل خانومم 

 انگار که نه انگار 
 سفت خودشو به اون اشغال

 چسبونده بود و 
 ولش نمیکردم 

 با صدایی که از خشم 
 دو رگه شده بود گفتم
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 معرفی نمیکنید -
 +اوم چرا ،این باربده 

 .باربد ایشون برادر دوستمه
 ارشا .و بعد بقیه رو معرفی کرد 

 کلمه برادر دوستتو مغزم 
 رژه میرفت ،یعنی فقط برادر 

 دوستش بودم براش 
 بازم نسبت اون غریبه که 

 تازه فهمیدم اسمش 
 باربد رو  با مه گل نفهمیدم 

 از طرفی هم نمیتونستم 
 غرورمو زیر پا بزارم و 

 ازش بپرسم 
 سعی کردم قیافم خونسرد 

 باشه 
 سوار شید بریم دیگه -

 با این حرفم همه سوار ماشینا 
 شدن مه گلم از ب*غ*ل اون پسره

 بیرون اومد 
 که پسره گفت 

 *کجا .من تازه تو رو پیدا کردم وروجب
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⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 *کجا  من تازه تو رو پیدا کردم وروجب
 +اومممم  خب شمارتو بده 

 واسه یه روز دیگه 
 قرار میزاریم 

 ۰۹۱2....*باشه بنویس ..
 اگه یکم دیگه حرف میزدن 

 دیگه نمیتونستم خودمو 
 کنترل کنم

 اما خداروشکر مه گل زود
 رفت سوار ماشین شد 

 منم پشت سرش تشستم تو ماشین و حرکت کردیم 
 یکم که گذشت 

 مه گل گفت
 +هنوز واسه شهر بازی رفتن 

 زوده ،بریم خرید 
 اه این باز قیافشو مرلوم 

 کرد فکر کنم میدونه 
 وقتی اینکارو میکنه نمیتونم 
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 نه بیارم 
 باشه -

 با این حرفم پرید سمتم 
 خواست لپمو ب*و*س کنه 
 که فکر کنم حواسش جمع 

 شد چون فورا به حالت
 قبلش برگشت 

 ام جون ،میخوام کلی -
 خرید کنم ،اخه امشب 

 من میرم 
 یعنی چی کجا میره 

 سوال منو پارمیس پرسید
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 پارمیس 

 کجا بری؟؟؟؟؟
 اوه سوتی دادم قرار شد 
 وقتی خواستم برم بگم 

 بهشون ،اما خب چه فرقی 
 میکنه االن میگم 

 میخوام برم ویالی خودمون -
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 نمب ابرود 
 ارشا با صدای بلندی 

 گفت 
 چیییییی؟ 

 وا چرا همچین میکنی -
 گفتم میخوام برم ویالی خودمون 

 دوروز بعدم میرم تهران 
 ارشا 

 اونوقت میتونم بپرسم چرا
 میخوای بری ؟؟

 بگم مسخرم نمیکنید -
 هر سه با هم گفتن نه 

 خب چیزه ،یعنی اینجا-
 من هی حرص میخورم 

 پارمیس 
 وا برای چی؟؟؟؟؟

 اخه از امروز اتاق خوشگله -
 دوباره مال ارشا میشه .

 هرچند این یه بهانه 
 این  بود اخه من وقتی
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 تصمیم رو گرفتم از ارشا 
 ناراحت بودم ولی حاال که 

 بخشیدمش دلم نمیخواد 
 از اینجا برم 

 ولی فکر کنم حرفمو باور کردن
 چون داشتن میخندیدن 

 ارشا هم یه لبخند زده بود
 و من رو نگاه میکرد

 +اوف ،باشه اتاقم 
 تا هروقت اینجاییم 

 مال تو  
 با این حرفش نیشم باز شد

 باشه ولی باید -
 قفل درو درست کنی 

 +امروز به سرایدار گفتم بیاد 
 درستش کنه 

 کنار یه مرکز خرید 
 خیلی بزرگ پارک کرد 

 دستامو بهم کوبیدم
 ام جون رسیدیم -

 الی 
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 خب بابا لوس بازی در نیار 
 انگار تا حاال خرید نکردی 

 بیتوجه به اونا 
 از ماشین پیاده شدم 
 یه دقیقه بعد ماشین 

 نگارم کنارمون پارک کرد
 ا ما که زنگ نزدیم -

 شما چطوری اومدید
 نگار 

 اسکل پشت سرتون بودیم 
 ها 

 اسکل عمته ،تازه خودتم -
 منگلی 

 یه چشم غره بهم رفت و 
 دیگه چیزی نگفت

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 یه چشم غره بهم رفت و 
 دیگه چیزی نگفت 

 با هم داخل پاساژ شدیم
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 پسرا پشت سرمون بودن 
 من که فقط تاپ و شلوارک 

 میخریدم 
 الی یه لباس مجلسی وری وری نایس  خرید 

 با کلی تاپ 
 یاسمن رو که دیگه نگو 

 کلی مانتو شلوار و لباس راحتی 
 خرید 

 نگار و پارمیسم که واقعا دستشون  درد نکنه 
 کل پاساژو بار کردن 

 با خودشون  
 مش این پسرا هم از پشت ه

 غرغر میکردن 
 توجهم به سمت دختری  

 جلب شد که با یه 
 تیپ خیلی خیلی جلف 

 روبروی یه پسره 
 وایساده بودو با صدای 

 بلند حرف میزد 
 دختره 

 یعنی چی تو منو بازیچه 
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 کردی ،باهام بازی 
 کردی،

 پسره سکوت کرده بودو 
 بی تفاوت نگاش میکرد

 تازه دختره 
 نگاش به اطراف افتاد 

 که همه نگاش میکردن 
 یهو رو به من گفت 

 چیه به چی نگاه میکنی 
 مگه نگاه داره 

 وا دختره پررو مشکل داره 
 این همه ادم دورو برشن 

 پسرا خواستن 
 چیزی بگن که خودم جواب دادم

 یب اینکه دیدن خر صفا داره-
 دوما وقتی خودتو شبیه 
 عروسب میکنی انترار

 اینم داشته باش که باهات 
 بازی کنن 

 بعدم با یه پوزخند نگاش 
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 کردم 
 داشت از کلش دود میومد،

 بیرون خخخ 
 مردمم ریز ریز میخندیدن 

 همون پسره که دختره 
 باهاش حرف میزد 

 برام یه ب*و*س فرستاد و 
 با دستش شمارشو نشون 

 داد 
 اه اه پسره الشی

  
 بلند گفتم 

 هی پسر یه نفر هرروز -
 نه هرروز یه نفر  بزار این یکی 

 رو دک کنی بعد برو سراغ بعدی
 بعدم بیتوجه بهشون 

 به طبقه دوم پاساژ
 رفتم 

 )تیکه هامو حال کردید 
 همه رو از تو یه کانال بر 

 میدارم 



wWw.Roman4u.iR  416 

 

 یه همچین ادمی هستم من(
 بقیه هم پشت سرم 

 اومدن 
 همه داشتن اونارو مسخره
 میکردن و از من تعریف 

 شا بازم اخماش تو هم ولی ار
 بود
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 ارشا بازم اخماش تو هم بود 

 ایشش پسره تفلون 
 خب ممل اینکه این 

 رفیقای من کمر به همت 
 بستن تا این پاساژو تخلیه 

 کنن
 البته خودمم دست کمی از اونا نداشتم 

 کلی نایلون دستم بود 
 به عقب برگشتم که 

 دیدم بعله این سه تا هرکول 
 دستشون خالیه 
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 بیشعورا من دستم داره میشکنه 
 با اخم یه چشم غره توپ بهشون رفتم که ارشا 

 گفت 
 +چیزی شده 

 نه خیر منتها سه تا هرکول -
 دستاشون خالیه اونوقت 

 من از سنگینی اینا کمر درد 
 گرفتم 

 بعدم پاکتا و نایلونای خریدمو
 پرت کردم تو ب*غ*لش 

 با لبخند نگام کردو 
  گفت

 +خب خودت ازمون نخواستی 
 من حواسم نبود شما شعورتون نمیرسه -

 +فکر کن ماهم حواسمون نبود وروجب 
 حاال هم برو به خریدت برس 

 راستی نا گفته نماند که 
 بیشتر خریدامو ارشا 

 حساب کرد، بقیه هم یواشکی 
 گرفتم که اون ندید 

 باالخره کارمون تموم شدو 
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 از پاساژ بیرون اومدیم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 باالخره کارمون تموم شدو از پاساژ بیرون اومدیم 

 به ساعتم نگاه کردم 
 شب شده بود ۸

 خدارو شکر هوا تاریب شده 
 بود و میتونستیم 
 بریم شهر بازی 

 ارشا 
 +خب دیگه ممل اینکه همه 

 خسته شدید 
 بیاید بریم ویال یکم 

 استراحت کنیم
 پسرا هم فورا موافقتشون 

 رو اعالم کردن 
 والبته یاسمن و پارمیس 

 فقط منو نگار و الی موندیم
 اه اینا به ما قول داده 

 بودن 
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 اصال به جهنم نیان 
 به نگار و الی اشاره 

 کردم خب 
 ممل اینکه در این مورد 

 یکم مخشون کار میکنه 
 فهمیدن منرورم چیه 

 ماشین ارشا هم که بین دو تا 
 ماشین قرار داشتو 

 در اوردنش یکم سخت 
 بود 

 با عصبانیت به بچه ها 
 نگاه کردم 

 ولی فایده ای نداشت 
 پس خیلی زود دوییدم 

 به سمت ماشین و سوارش 
 شدم 

 نگار زودتر از من سوار 
 شده بود 

 الی هم همینکه من 
 درو بستم سوار شدم 

 نگار پاشو گذاشت رو گازو 
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 حرکت کرد 
 تا اینا باشن برنامه های مارو

 بهم نریزن 
 کنار شهربازی نگه داشت 

 یه شهر بازی خیلی 
 بزرگ بود

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 میخواستم از ماشین پیاده شم 
 که چشمم به گوشیم خورد

 تماس بی پاسخ ۱2
 هریه تامون گوشیامونو 

 سایلنت کرده بودیم 
 البد به اونا هم زیاد زنگ زدن 

 خخحح بیخیال 
 تقصیر خودشونه 

 پیاده شدیمو به سمت 
 در ورودی شهر بازی رفتیم

 همون موقع دوتا پسر توجهمونو جلب کردن 
 اینا همونایین که زدن دستمو 
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 ناقک کردن و البته تو 
 راه هم بهمون کمب کردن 

 تا مارو دیدن 
 به سمتمون اومدن 

 اون یارو کی بود 
 اهان بنیامین 

 گفتش 
 *سالم خانوما بعد رو به 

 داد دستتون من ادامه 
 خوب شده ؟؟؟

 بله ،مشکل مهمی نبود -
 ببخشید وقت بخیر 

 خواستیم بریم داخل 
 که بنیامین گفت 

 *ببخشید نگار خانوم 
 میتونم چند دقیقه وقتتون 

 رو بگیرم؟؟؟
 نگار اولش یکم مخالفت 

 کرد اما بعدش راضی شد و 
 رفت  

 وقتی برگشت متوجه شدم 
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 شماره بهش داده 
 نگار اهل اینکارا نبود 

 پس معلومه از این 
 بنی جون خوشش اومده 

 بعد از یکم سربه سر گذاشتن 
 نگار 

 رفتیم سراغ وسیله بازیا 
 خداروشکر از این 

 دخترای لوس نبودیم 
 بیشتر وسیله ها رو 

 سوار شدیم 
 من فقط از سالتو ترسیدمو

 سوار نشدم 
 البته کلی وسیله ترسناک 

 نجر،سفینه،ممل فیریزپی،ر
 ترن و .... رو یوار شدیم)خداکنه درست تایپشون کرده باشم اگه هم 

 غلط امالیی دارم که همینه 
 که هست درست بشو نیستم 

 (?من
 باالخره از شهر بازی 
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 دل کندیمو به سمت خونه 
 حرکت کردیم 

 بود ۱2:۳۰ساعت 
 اوه اوه االن پاچمونو میگیرن 

 اینا دوباره 
 پس باید دست پیشو بگیریم 

 که پس نیوفتیم .
 دم در ویال دوبار بوق زد

 که نگهبان درو باز کرد 
 ماشینو داخل 

 پارک کردیمو پیاده شدیم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 ماشینو داخل پارک کردیمو 

 پیاده شدیم
 همین که رفتیم داخل 

 چشمم بهشون افتاد 
 خخخخ اینا باز جلسه 

 بستن 
 چیه اینبار برای چی -

 جلسه بستید 
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 پارمیس 
 میتونم بپرسم تا حاال 

 کجا بودید 
 همونجایی که قرار بود -

 شما هم باشید ولی 
 بدقولی کردید 

 نگار 
 راست میگه دیگه 

 ما این همه برنامه ریزی 
 کردیم.

 الی 
 شما که فکر میکردید 

 خسته میشید و نمیتونید 
 بیاید بیخود برنامه 

 نمیریختید 
 یاسی 

 خب وایمیستادید فردا با 
 هم میرفتیم 

 نه خیر ،قرارمون واسه -
 امروز بود 
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😠😠😠😠 
 پسرا هم که ساکت بودن 

 که باالخره سکوتشونو 
 ارشا شکست 

 +تا این ساعت ؟؟؟اونم 
 سه تا دختر تنها 

 به هیچکدوممون نگاه نمیکرد
 نگاش به دود سیگارش

 بود  ،صبر کن ببینم 
 مگه قرار نبود این سیگار 

 نکشه 
 اوفف 

 تقصیر ما نیست -
 مردا خودشون نخواستن 

 بیان ،درضمن این سفرو .از اولم ما دخترا تنها 
 اومده بودیم 

 ارشا یکم صداشو باال برد 
 +ِد به من بی غیرت میگفتی 
 که اگه ما نیایمم بازم تنهایی 

 میرید .بعد میگفتی 
 مردا خودشون نخواستن 
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 ام داشت میزد چشم
 بیرون وا مگه این چیکاره 

 ما بود که رومون غیرتی 
 ��?بشه

 بیخیال افکارم شدمو 
 رفتم کنارش نشستم 

 یکم جا خورد که چرا کنارش 
 نشستم 

 با این کارم 
 الی و نگارم اومدن نشستن 

 رو مبل روبروییم 
 بی توجه بهشون دست بردم

 از روی میز سیگارو فندکشو 
 برداشتم

⃣⃣⃣ 
 مه گل

 بی توجه بهشون دست بردم 
 از روی میز سیگارو 

 فندکشو برداشتم 
 یه سیگار روشن کردم 
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 نگام به اطراف افتاد 
 همه داشتن با تعجب 

 نگام میکردن 
 ارشا هم با عصبانیت 

 نگام میکرد 
 اوممم راستش خودمم 

 زیاد خوشم نمیومد 
 بکشمم 

 خب اخه مزه چیز میداد 
 )راحت باش گلم بگو مزه 

 گوه میداد .البته اصال اینطور
 نیست ولی ممال مه گل .پاستوریزه است 

 اصال خیلی چیز خوبیه 
 پیشنهاد میکنم بکشید .

 ولی مدیونید معتاد شدید 
 (?بگید هانیه پیشنهاد داد

 مجبوری سیگارو به ل*ب*م
 نزدیب کردم و یه پوک 

 زدم 
 که صدای ارشا اومد

 +مه گل بزار زمین اونو 
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 با این که از خدام بود 
 ولی بی توجه به حرفش

 دوباره یه پب زدم 
 که نفسشو پر صدا 

 بیرون داد و سیگارشو تو
 زیر سیگاری خاموش کرد

 +بیا حاال خاموشش کن
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 +بیا ،حاال خاموشش کن 
 ه*و*س کردم یکم اذیتش 

 کنم به تالفیه کاراش 
 گفتم یه پوزخند زدمو 

 من چیکار به سیگار -
 تو دارم صبح که تو ماشین 

 کشیدم اولش بدم اومد
 ولی حاال خوشم اومد 

 تصمیم دارم از این به بعد
 بکشم 

 +تو غلط میکنی 
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 یهو به سمتم خیز برداشت 
 چشمامو بستم و منترر یه

 ضربه بودم 
 که یهو سیگار از دستم 

 بیرون کشیده شد 
 اخیش دودش داشت 

 خفه ام میکرد 
 اما جلوی اون یه اخم کردم

 و با حالت قهر از جام 
 بلند 

 شدم 
 به بچه ها  نگاه کردم که 

 با دهن باز نگام 
 میکردن 

 روبه دخترا گفتم 
 به چی نگاه میکنید -

 ساعت یب شب ها گمشید
 برید بکپید 

 با این حرفم  از خداخواسته 
 از جاشون پریدنو

 . همه به طبقه باال رفتیم
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 به در اتاق که رسیدم
 چشمم به قفل در افتاد 
 که درستش کرده بودن 
 شونه ای باال انداختم 

 البد به سرایدار گفته درستش 
 کنه 

 به داخل اتاق رفتم .
 لباسامو عوض کردم و 

 پریدم رو تخت
  ⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 به داخل اتاق رفتم 

 لباسامو عوض کردم و پریدم
 رو تخت

 خیلی زود خوابم برد 
.ت.تتتتتتتتتتتتتتتتتت.ت.تتتتتتتتتتتتتتتتتت.ت.تتتتتتتتتتتتتتتتتتت.ت.تتتتتتتتتتتتتت

 تتتت.ت.تتتتتت
 با درد شدیدی که تو ناحیه 

 دل و کمرم حس کردم 
 از خواب بیدار شدم 
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 حس کردم لباس زیرم 
 خیسه ،فقط دعا دعا میکردم

 که چیزی که فکر میکنم نباشه 
 به سمت سرویس بهداشتی 

 تم اما متاسفانه همون بود رف
 کالفه اومدم بیرونو

 به سمت چمدون رفتم حاال خودمم میدونستم 
 پد نیاوردم ها ولی منترر معجزه بودم 

 همه چمدونو گشتم اما فایده ای 
 نداشت معجزه نشد که 

 نشد 
 اومدم تو راه رو به اتاق دخترا 

 سرک کشیدم  همشون خواب 
 بودن 

 تصمیم گرفتم چمدوناشونو بی 
 سر و صدا بگردم 

 اه این عوضیا هم که 
 هیچکدوم با خودشون پد

 نیاوردن 
 انگار دختر نیستن 

 من یادم رفت شما چی 
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 دلمم بدجور درد میکرد
 به ناچار برگشتم اتاق 

 خودمو لباس پوشیدم که 
 برم از داروخونه بخرم 

 سویی  ماشین ارشا 
 هم که تو اتاق بود 

 رداشتمو ب
 اروم اروم از پله ها 

 پایین رفتم 
 کنار در ورودی بودم 

 خواستم دستگیره رو پایین 
 بکشم ولی با صدایی

 که شنیدم روح از تنم جدا شد
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 خواستم دستگیره رو پایین 

 بکشم ولی با صدایی 
 که شنیدم 

 روح از تنم جدا شد 
 +این موقع شب کدوم
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 میخوای کدوم گوری بری 
 وای گاوم زایید حاال بهش 

 چی بگم اخه بگم دارم میرم 
 پد بخرم حتی از فکرشم 

 خجالت میکشم 
 اینبار با صدای بلند تری 

 گفت 
 شب کجا میرفتی۳+ساعت 

 چیزه من.. من کار دارم -
 +چیکار داری به منم 

 بگو بدونم
 نه نمیشه -

 +ممل بچه ادم بگو این 
 موقع چه کاری داشتی تو 

 اومم خب باید برم یه -
 چیزی بخرم 

 +چی میخوای بخری 
 فردا میگیری 

 بعد با یه اخم که تو تاریکی 
 خیلی واضح نبود 

 گفت 
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 +گمشو تو اتاقت 
 نه نه خیلی ضروریه من همین االن باید بگیرم -

 +که اینطور ،پس ضروریه 
 خیلی خب چی میخوای 

 بگو من برم برات بیارمو
 ما نمیشه باید حتما حت-

 خودم برم همین االن 
 +ِد بگو میخوای بری بیرون 

 چیکار کنی لعنتی 
 اهان چیزه میخوام برم -

 لواشب بخرم 
 یه نگاه بهم انداخت که 

 معنیش همون خر خودتی 
 بود 

 واقعا هم حق داشت 
 اخه کدوم اسکلی نصفه
 شب میره لواشب بخره

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 واقعا هم حق داشت اخه 
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 کدوم اسکلی نصفه شب 
 میره لواشب بخره 

 دلمم خیلی درد میکرد 
 از درد زیاد یه قطره اشب 

 از چشمم چکید 
 تو رو خدا بذار برم .-

 +مه گل چرا گریه میکنی اخه
 راستشو بگو کجا 

 میری منم دیگه چیزی نمیگم 
 اوف ممل اینکه 

 چاره ای نبود باید میگفتم 
 خب دروغ گفتم دارم میرم -

 وخونه دار
 +داروخونه برای چی 

 قرصی چیزی میخوای 
 اره حاال میزاری برم -

 +نه بگو چه قرصی 
 خودم میرم میخرم برات 

 سرمو کردم تو یقمو با 
 یه صدای تحلیل رفته 

 که خودمم به زور میشنیدم 
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 گفتم 
 قرص نمیخوام ،پد میخوام -

 مه گل نصفه شب �😳😳�+
 میخوای بری داروخونه 

 یه پد بگیری 
 وا چه عادی بود 

 خب اره دیگه -
 +حاال نمیشه فردا برای
 ارایشت از پد استفاده 

 نکنی 
 خخخخخ فکر کرده پد 

 ارایشی میخوام 
 نه از اون پد ،چیز اومم-

 پد بهداشتی میخوام 
 زیر چشی نگاش کردم 

 سرشو انداخت پایین 
 ممل اینکه ایندفه گرفت 

 چی میخوام 
  +خب هیچکدوم از

 دخترا ندارن 
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 خودشون خوابن چمدوناشونوگشتم نداشتن -
 +باشه برو تو اتاقت 

 من میرم برات میگیرم 
 حاالم سرتو باال بگیر 

 این موضود یه چیز خیلی
 عادیه و اصال خجالت نداره 

 سرمو باال گرفتم 
 داشتم از کنارش رد میشدم 

 که زیر دلم تیر کشید 
 یه ام خفیف گفتم که 

 فورا گفت 
 +خوبی مه گل 

 جاییت درد میکنه؟؟؟
 اره -

 +خب کجات ؟؟
 خدایا چرا این انقدر گی 

 میزنه 
 دوباره سرمو پایین انداختمو

 گفتم 
 زیر دلم درد میکنه -

 لبخندی زدو گفت 
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 +باشه کوچولو تو برو 
 برات قرصم میگیرم 

 مرسی -
 از کنارش رد شدم 
 که صدای در اومد 

 پس نتیجه میگیریم که رفته 
 )وای چقدر فکر کردی

 به این نتیجه رسیدی ؟؟
 کسی کمکت نکرد؟؟

 خو شاس مغز این دیگه 
 نتیجه گیری داشت (

⃣⃣⃣ 
 ارشا

 قرص نمیخوام پد میخوام -
 با این حرفش چشمام از کاسه 
 زد بیرون یعنی به خاطر یدونه

 پد میخواست بره بیرون 
 اونم این وقت شب 

 مه گل نصفه شب میخوای -
 داروخونه یه پد بگیریبری 
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 +خب اره دیگه 
 حاال نمیشه فردا برای -

 ارایشت از پد استفاده نکنی .
 +نه ازاون پد .چیز اومم پد

 بهداشتی میخوام 
 اوه تازه گرفتم چیشد 

 اخی کوچولوی من واسه این .سه ساعته سرش پایینه 
 راستش منم یکم خجالت کشیدم که البته حقم داشتم 

 ترا ندارن هی  کدوم از دخ-
 +خودشون خوابن 

 چمدوناشونم گشتم نبود
 این پیشی کوچولو چه مرلوم 

 شده 
 باشه برو اتاقت -

 من میرم برات میگیرم
 حاالم سرتو بگیر باال

 این موضود یه چیز خیلی 
 عادیه و اصال خجالت 

 نداره .
 اروم از کنارم رد شد که 

 صدای اخشو شنیدم 
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 خوبی مه گل -
 جاییت درد میکنه

 +اره 
 خب کجات ؟؟؟-

 +زیر دلم درد میکنه 
 ام من امروز چقدر سوتی 

 میدم 
 یه لبخند محو زدمو گفتم

 باشه کوچولو تو برو برات-
 قرصم میگیرم 

 +مرسی 
 از خونه خارج شدمو به 
 سمت داروخونه روندم

 همیشه یه مقدار پول 
 تو ماشین میزاشتم 

 از ماشین پیاده شدم که 
 افتادنگام به لباسام 

 یه تیشرت ساده با شلوار
 ورزشی پام بود 

 خب خیلی هم بد نبود 
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 بعد از خرید پد و قرص 
 چشمم له یه کیسه ای خورد 

 فکر کنم اینم الزم داشته
 باشه 

 یه کیسه هم خریدمو راهی 
 ویال شدم 

 با ریموت درو بازم کردمو 
 ماشین رو داخل پارک کردم 

 به سمت اتاقم که 
 االن مه گل تصاحبش کرده 

 بود رفتم .
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 به سمت اتاقم که االن 

 مه گل تصاحبش کرده بود
 رفتم 

 چنتا تقه به در زدم و 
 واردم شدم 

 رو زمین نشسته بود و 
 زانوشو ب*غ*ل گرفته بود 
 پدو قرص رو بهش دادمو 
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 اومدم پایین 
 براش چایی نبات درست 

 کردم 
 رم کیسه رو هم پر از اب گ

 کردم و به اتاقش برگشتم 
 اونم تازه از سرویس 

 بهداشتی بیرون 
 اومده بود

 بازم خجالت میکشید 
 تو این حالت خیلی 

 ناز شده بود 
 اومد رو زمین نشست 

 مه گل بیا اول -
 اینو بخور بعدش 

 رو تخت دراز بکش .
 لیوانو از دستم گرفت 

 +نمیشه 
 چرا ؟؟؟-

 +تختت ممکنه کمیف بشه 
 یه اخم بهش کردمو 
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 دستشو کشیدم و رو تخت
 لیوانو اروم  به ل*ب*ش 

 نزدیب کرد 
 یه قرصم دراورم و دادم دستش 

 قرصو با چاییش خورد 
 بعدم  مجبورش 

 کردم دراز بکشه .
 کیسه رو روی دلش گذاشتم

 اونم چشماشو بستو 
 خوابید

 حدود یه ساعت کنارش 
 موندم 

 کیسه رو با لیوان برداشتم
 اتاق اومدم  و از

 بیرون
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 داشتم با مهیار دعوا 

 میکردمو موهاشو میکشیدم 
 که یه لگد به شکمم خورد

 از درد جیغ زدم 
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 که یه دفه از خواب پریدم 
 پس خواب دیدم

 اما واقعا دلم درد میکنه 
 خیلی هم وحشتناک 

 به حدی که اشب چشممو 
 پوشونده بود

 دستمو رو شکمم گرفتم 
 که صدای پارمیس 

 اومد  
 +خب حاال اونقدرم محکم

 نزدم که 
 زود اماده شو که همه منتررن

 بریم جنگل 
 الهی  خودم گردو الی -

 خرمات بزارم پارمیس 
 دلم درد گرفت 

 +گمشووو .اه اه لوس 
 صدای ارشا اومد

 *چیشده؟؟؟؟
 +هیچی بابا این لوس شده
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 اروم زدم تو شکمش االن 
 خانوم دلشون درد گرفته 

 راستش یکم خجالت کشیدم 
 اخه اون میدونست 

 تازه به خاطر دیشبم اصال 
 روم نمیشد بهش نگاه

 کنم .
 *تو مگه مرض داری ،نمیتونی 

 ممل ادم بیدارش کنی 
 پارمیس ایشی گفت و از 

 اتاق رفت 
 ارشا پایین تخت زانو زدو

 گفت حالت خوبه 
 فقط سرمو به معنی 

 اره تکون دادم  
 که چونمو گرفت 

 +ببینم این خانوم شیطون 
 بال که خجالت نمیکشه ؟؟

 هیچی نگفتم که گفت 
 +میشه بهم نگاه کنی 

 تو چشماش نگاه کردم 
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 +دیشبم بهت گفتم این 
 موضود خجالت نداره 

 حاال هم اگه حالت خوبه 
 پاشو اماده شو که 
 قراره بریم جنگل 

 ارومیه لبخند کوچولو زدمو 
 گفتم

 باشه-
⃣⃣⃣ 

 مه گل
 از جام پاشدمو به سمت 
 سرویس بهداشتی رفتم 
 کارم که تموم شد اومدم 

 بیرون 
 یه مانتو با طرح روزنامه ای 

 مشکی۹۰پوشیدم ،با شلوار 
 شال مشکیمم سرم کردم 

 دیروز که رفتیم خرید
 یه کوله پشتی با کتونی

 خریدم که سفید بود روش 
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 با مشکی نوشته داشت 
 خیلی ناز بود 

 به مانتومم خیلی میومد 
 یه ارایش خوشگلم که 

 یه کوچولو غلیو بود کردم 
 تو کولمم چنتا چرت و پرت 

 ریختم و 
 رفتم پایین 

 نگار یه سوت زدو 
 گفت:

 *واوووو دختر چیکار 
 کردی تو 

 با این حرفش توجه همه به 
 سمت من جلب شد 

 خب بابا ،بدون من صبحونه -
 د کوفت میکردی

 نگام به ارشا افتاد 
 وا این چرا اخم کرده باز

 +به سالمتی عروسی تشریف 
 میبردید؟؟

 نه خیر دارم میرم جنگل -
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 یه چشم غره بهم 
 رفتو چیزی نگفت

⃣⃣⃣ 
 مه گل  

 بعد از خوردن صبحانه 
 سوار سه تا ماشین شدیم و 

 راه افتادیم 
 تو ماشینا تقسیم شدیم 

 منو پارمیسو ارشا تو 
 یه ماشین 

 نگارو یاسی و احسان 
 تو یه ماشین 

 الی و سپهر هم دوتایی 
 تو یه ماشین نشستن
 این ارشا هم خیلی 
 بد اخالق شده بود 

 اخماش تو هم بود حوصلم 
 سر رفت  

 شما دوتا اومدید مسافرت -
 ممال حوصلم سر رفت 
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 +مه گل میزاری رانندگیمو
 بکنم یا هی میخوای 

 حرف بزنی 
 با این حرفش از کوره در رفتم 

 بزن کنار میخوام برم -
 تو یه ماشین دیگه 

 +مه گل کافیه االن دیگه 
 میرسیم این مسخره 

 بازیا چیه ؟؟
 میگم بزن کنار -

 نه ممل اینکه فایده نداشت 
 در ماشینو باز کردم 

 که داد زد
 +چیکار میکنی 

 یا نگه دار یا میپرم -
 +خیلی خب دیونه بازی در 

 نیار 
 زود باش -

 ارشا خیلی زود نگه داشت 
 به سمت من 

 برگشت 
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 +چته تو  چرا همچین میکنی 
 هیچی نگفتمو به الی 

 زنگ زدم که بیان اینجا 
 این پارمیسم هنذفری 

 تو گوشش بود و خوابیده بود
 خودم میدونستم 

 چرا اینطوری میکنم دست 
 خودم نیست همیشه تو این 

 دستی بین موهاش کشیدو دوره عصبی میشم .ارشا 
 گفت 

 +ببخشید حاال میشه بیخیال 
 شی

 نه -
 +ببینم تو چرا انقدر عصبی 

 شدی  
 از خودت بپرس -

 همون موقع الی و 
 سپهر رسیدن ،بدون هی 

 حرفی از ماشین 
 پیاده شدمو 
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 به سمتشون رفتم 
 سپهر حرکت کرد 

 برگشتم عقب که دیدم 
 ارشا از ماشین پیاده شده 

 یه مشت به بدنه 
 ماشینش زد 

 با بیخیالی رومو برگردوندم
 و مشغول صحبت با الی و 

 سپهر شدم .
⃣⃣⃣ 

 مه گل
 با بیخیالی رومو برگردوندم

 و مشغول صحبت با 
 الی و سپهر شدم 

 هی الی -
 +هااا 

 پس اینجوری جواب منو 
 میدی ،االن حالتو میگیرم

 با این اقا سپهر بهت خوش گذشت؟؟؟-
 +چی؟؟؟

 میگم ب*و*س و ماچ و اینا -
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 ��?دیگه
 یهو الی از خجالت قرمز شد

 سپهرم با چشمای 
 گرد شده نگام کرد

 خخخ
 خب حاال سرم نشو واسه من -

 ممل ادم جواب بده که 
 فکر نکنم به خاطر ب*و*س 

 بی حال شدی 

😂 
 الی همراه با جیغ 

 +مه گل میکشمت 
 این سپهر بیشعورم خوشش 

 میزنه )همون خنده (اومده داره عر 
 اومم باید حال اینو بگیرم 

 خخخ میگم اقا سپهر -
 خوشت اومده که نیشت 

 بازه 
 سپهر تو یب ثانیه نیشش 

 بسته شد،یه سرفه مصلحتی 
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 هم کرد 
 ولی الی بیخیال نشدو یه 

 چشم غره توپ بهش 
 رفت 

 خب دیگه منم کرمامو ریختم 
 خیالم راحت شد

 فکرم رفت سمت ارشا 
 من همیشه تو این دوران 

 عصبانی بودم اما همین که
 سر یکی خالی میکردم 
 با بقیه ممل قبل میشدم 
 ارشا هم با بی محلیش 
 زمینه دعوای منو اماده 

 کردم .
 بیخی باوو 

 رو صندلی عقب دراز کشیدمو 
 الال تا رسیدن به مقصد

⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 مه گل سوار ماشین سپهر شد و رفت 
 از عصبانیت محکم با مشت 
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 زدم به بدنه ماشین 
 که یه فرورفتگی ایجاد شد 

 سوار ماشین شدم 
 سرمو روی فرمون گذاشتم
 مه گل چرا انقدر عصبانی 
 بود،انگار دنبال بهانه بود 
 منم به خاطر لباسایی که 

 پوشیده بود ناراحت بودمو 
 زیاد تحویلش نگرفتم 

 کالفه سرمو از رو فرمون 
 مو ماشینو برداشت

 روشن کردم 
 گاز دادم و الیی کشیدم 
 از تکونای شدید ماشین 
 پارمیس از خواب بیدار 

 شد
 +وای داداش یواش تر 

 برو به فکر من نیستی به 
 فکر این مه گل باش االن 

 فشارش میوفته 
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 مگه نه مه گل 
 بعد به عقب برگشت 

 +وا  پس مه گل کوش؟؟
 رفت  با ماشین سپهر -

 +چرا؟؟؟
 دعوا کردیم -

 +ا شما هم همش ممل این بچه کوچولو ها با هم دعوا کنید
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 ِا شما هم همش ممل این 

 بچه کوچولوها با هم دعوا 
 کنید .حاال اینبار سر چی 

 دعوا کردید 
 به خاطر جریان صبح -

 عصبانی بودم 
 زیاد جوابشو ندادم که 

 ناخواسته حرفی نزنم که 
 باعی ناراحتیش بشه 

 اما ممل اینکه بیشتر ناراحت 
 شد 

 +خخخ منو بگو که خوابیدم 
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 و یه هدفونم گذاشتم تو گوشم 
 که شما راحت با هم حرف بزنید

 کنار ماشینشون رسیدم 
 دیدم  سپهرو مه گل دارن 

 میخندن 
 از صورت الیناز هم مشخک بود بدجور داره 

 حرص میخوره ،معلوم بوده 
 سرش گذاشته .باز این شیطون بال سر به 

 +داداش  حواست کجاست 
 جلو رو نگاه کن االن .

 تصادف میکنیم 
 به جلو نگاه کردم اما 

 گه گاهی چشمم به ماشین 
 کناری میخورد که 

 مه گل اونجا داشت با شادی 
 میخندید 

 ای کاش االن اینجا بود 
 کنار من

 بدجور پشیمون شدم که 
 چرا بهش کم محلی کردم 
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 بود اگه االن اینجا 
 شاید من بودم که باهاش میخندیدم و 

 البد به جای الیناز  پارمیسو اذیت میکرد 
 از ماشینشون فاصله گرفتم 

 که بیشتر از این 
 حواسم پرت نشه و تصادف 

 نکنم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 با صدای نگار از خواب 

 بیدار شدم 
 +هوی مه گل پاشو 

 زود تند سریع بپر پایین که 
 رسیدیم 

 بلند شدم و فقط یه 
 جمله خیلی ناناز 

 تقدیم این ملکه عذاب کردم 
 ر*ی*د*م*د*ه*ن*ت*نگار -

 خداروشکر این یه بار 
 شانس اوردمو نگار نشنید

 از ماشین پایین شدم 
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 که یاسی گفت 
 +هی اسکل شالتو سرت کن

 هی تو شرتت دیوث -
 بعدش دستمو بردم سمت 

 سرم که شالودرست کنم 
 ردنمم نبود که نبود رو گ

 همون لحضه ارشا شالو به 
 طرفم گرفت 

 +بگیرش  تو ماشین جاش گذاشتی 
 ای خدا این که باز اخم کرده 

 االنم منم سگ میشم ها 
ت-.- ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت-.-. ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت -.-ت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 روز خیلی خوبی بود 

 زی کردیم تو جنگل خیلی خوش گذشت .کلی با
 والیبال ،تاب بازی 

 قایم باشب ،جرات حقیقت .
 دیگه داشتیم سایلو جمع

 میکردیم که گوشیم زنگ خورد 
 مامان بود ،دلم نیومد جواب 
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 ندم 
 اومم چون قهرم یکم سرد

 حرف میزنم
 بله ،چیه -

 +مه گل بیا تهران خیلی زود
 صداش گرفته بود

 نمیام،یعنی باور کنم -
 منم براتون مهمم  

 +مه گل وقت این حرفا نیست مهسان تصادف کرده 
 زود خودتو برسون 

 با این حرفش گوشی از 
 دستم افتادو یه دفه چشام

 سیاهی رفت
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 مه گل داشت با تلفن حرف 

 میزد .
 در ظاهر داشتم به اطراف نگاه میکردم

 صحبت میکنهاما خب همه وجودم گوش شده بود تا بفهمم با کی 
 نمیدونم کی بود و چی گفت 

 اما حس کردم نارحته 
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 یه دفه گوشی از دستش 
 افتاد و خودشم از حال رفت 

 به سمتش دوییدم و تو ب*غ*لم 
 گرفتمش 

 با این کارم توجه بقیه به سمت  ما جلب شد و اونا 
 هم با نگرانی به طرفمون 

 اومدن .یکم اب تو صورتش
 پاشیدیم که اروم اروم چشماشو 

 باز کرد ،یه قطره اشب 
 از گوشه چشمش چکید 

 اروم لب زد
 +من باید برم تهران 

 باشه امشب میریم تهران -
 حاال بگو چیشده 

 +امشب نه همین االن بریم 
 مهسان،مهسان تصادف کرده 

 باشه مه گلی اروم باش .همین االن میریم ویال -
 اه میوفتیم وسایلو جمع میکنیم و ر
 یه لبخند کم جون زد و 

 سعی کرد بلند شه 
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 کمکش کردم 
 سوار ماشین شد ،بقیه هم 

 سوار شدنو حرکت 
 کردیم
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 بقیه هم سوار ماشین شدنو 

 حرکت کردیم 
 مه گل بین راه همش داشت گریه میکردو

 شماره خانوادشو میگرفت 
 اما اوناهم جواب نمیدادن 

 رمز کنار ویال زدم رو ت
 دوتا ماشین دیگه هم 

 با ما رسیدن 
 همگی زود از ماشین 

 پیاده شدیمو وسایلمونو 
 جمع کردیم 

 چمدونمو بستم 
 رفتم تو اتاق مه گل که 

 چمدون اونم ببرم پایین 
 اما دیدم اصال تو اتاق نیست 
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 وسایلشم جمع نکرده 
 خیلی زود وسایل اونم 

 جمع کردم ،چمدونشو بستمو
 هردورو بردم پایین 

 نگاهی به اطراف انداختم 
 که دیدم مه گل رو مبل 
 نشسته و بازم داره گریه 

 میکنه ،قل*ب*م گرفت به خاطر 
 این همه محبت که 

 توی  قل*ب*ش بود 
 چمدونا رو بردم تو ماشین 

 گذاشتم 
 دوباره برگشتم 

 دست مه گل رو گرفتمو .
 بقیه رو هم صدا کردم 

 ه اماده بودن چند مین بعد هم
 و حرکت کردیم 

 تو راه فقط دعا میکردم 
 که اتفاقی برای 

 خواهر مه گلم نیوفتاده 
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 باشه 
 حتی نمیدونم کی رسیدیم 

 تهران 
 ی فقط میدونم کنار خونه

 پدر نه گل پارک کردم .چون ادرس بیمارستانو 
 نداشتیم اومدیم اینجا 
 شاید کسی خونه باشه

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 حالم یکم بهتر شده بود 
 اما بازم استرس داشتم 

 با کلید در خونه رو باز کردم 
 همگی با هم رفتیم داخل 

 وقتی از حیاط گذشتیم 
 کنار خونه ایستادیم 

 اما برقا خواموش بودن 
 این دو معنی داشت 

 یا همه خواب بودن یا 
 بیمارستان که امیدوارم 
 گزینه یب درست باشه 

 کردم  به بچه ها نگاه
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 نمیدونم چرا اما حس میکردم
 خوشحالن فقط ارشا .بود که ممل من ناراحت و نگران

 بود،
 اصال دلیل رفتارشون رو

 نمیفهمم 
 شایدم من اشتباه میکنم 

 درو باز کردمو 
 رفتیم داخل 

 هی  چراغی روشن 
 نبود خونه تو تاریکی 

 مطلق بود که یهو .....
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 هی  چراغی روشن نبود 

 خونه تو تاریکی مطلق بود 
 کت یهو نور افکن روشن شدو دقیقا روی من افتاد

 یه اهنگ فرانسوی خیلی قشنگم گذاشتن 
 چشمم به اونور سالن افتاد
 یه کیب بزرگ که نور قرمز 

 روش انداخته بودن 
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 نمیدونستم خوشحال باشم 
 یا ناراحت 

 خوشحال برای اینکه 
 مهسان حالش خوبه و برام 

 رفتن یا ناراحت تولد گ
 به خاطر اینکه دستم 

 انداختن و من از شمال 
 تا اینجا همش گریه کردمو 

 از خدا برای خواهر کوچولوم 
 که حتی نمیدونستم 

 حالش چه طوره دعا کردم 
 با دیدن مهسان که با 
 یه سارافن خیلی ناز 

 کنارم ایستاده همه ناراحتیام 
 فراموش شد و محکم 
 هری به اغوش کشیدم خوا

 رو که خواهرانه دوسش داشتمو میخواستمش 
 دیگه حتی از خانوادمم ناراحت

 نبودم ،مهسانو  پایین گذاشتم
 و به سمت بقیه رفتم 

 واقعا مهمونی خیلی بزرگی 
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 گرفته بودن 
 مامان اومد کنارمو گفتو

 *مه گلی تولدت مبارک عزیزم 
 لباس برات تو اتاق گذاشتیم 

 ارایشگرم هست 
 االن میرم مامانیباشه -
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 اروم اروم رفتم طبقه باال که 
 دیدم بعله  دخترا اماده شدن 

 و دارن میان پایین 
 پس بگو چرا انقدر شاد بودن 

 بیخی باووو 
 االنو عشقه اتفاقا چند وقتی 

 بود دلم ه*و*س کیب کرده بود،
 االن میرم نوش جان میکنم

 رفتم تو اتاقم 
 واووو   چه  لباس خوشملی 

 یه لباس دکلته مشکی 
 که حدود دو متر دنباله داشتو 
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 روی زمین کشیده میشد 
 خیلی ازش خوشم اومد 

 زود پوشیدمش 
 تو تنم معرکه شده بود 

 در اتاق زده شد و ارایشگر 
 اومد داخل 

 چون عجله داشتیم موهامو فر کردو یه ارایش 
 ساده اما خوشگل رو صورتم انجام داد 

 به ایینه نگاه کردم 
 خودمم دلم خواست 

 )منحرف بازی در نیارید 
 به اون مرحله نرسیده 

 (��?فقط ب*و*س خواسته
 بعد از کلی تعریف از جانب 

 ارایشگر از پله ها 
 پایین رفتم چراغا روشن شده 

 بود با ورودم همه نگاه ها 
 به من جلب شد

 ه به دیگران با بدون نگا
 قدمای محکم  به سمت 

 کیب رفتم 
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 )انگار اینجا سالن مِد و مه گل 
 مدلینگ

 حاال  به سمت ادم خاصیم 
 نمیره ،کیب خخ(

 خو چیه دلم کیب میخواد
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 واقعا منم شوکه شدم 

 عصبانی هم شدم  از اینکه 
 مه گل این همه به خاطر

 یه دروغ گریه کردو .
 منم پا به پاش از درون 

 اشب ریختم و قل*ب*م فشرده 
 شد 

 خداروشکر لباسام مناسب 
 بود 

 و البته هنوزم کادویی که 
 برای مه گل گرفته بودمو 
 فکر کرد از روی ترحمه 

 همراهم دارم 
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 نمیدونم چرا دلم نمیومد 
 از خودم دورش کنم 

 که همین حس 
 اینجا به دردم خورد 
 برش داشتمو برگشتم .  رفتم از توی ماشین

 وقتی برگشتم خونه دیدم همه
 دارن به راه پله نگاه میکنن 

 مسیر نگاهشونو دنبال کردم 
 که به مه گل 

 رسیدم دستام از عصبانیت 
 مشت شد 

 واقعا زیبا و خیره کننده 
 شده بود ،دوس داشتم 

 ب*غ*لش کنم اما با فکر به اینکه
 بیشتر پسرای مجلس 

 شته باشن ممکنه حس منو دا
 عصبی میشدم 

 اون لعنتی هم که با اون وضع 
 لباسش نکرده یه شال 

 سرش کنه 
 تا اخر مجلس اون میخندید
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 و من میدیدم چطور پسرا
 با ه*و*س بهش خیره شدن

 و حرص میخوردم
⃣⃣⃣ 

 ارشا 
 چیزی که  به عصبانیتم 

 اضافه کرد حضور اون پسره
 بود،،فکر کنم اسمش باربد 

 از  دیدنشبود ،تو شمال 
 کم حرص نخوردم که حاال دوباره پیش مه گل ایستاده 

 دیگه خون خونمو میخورد 
 ی شب کامال افتضاح بود 
 هه روزی که تولده عشقمه 

 من دارم به خاطر نگاه هایی
 که روشه عذاب میکشم 
 تو افکار خودم بودم که 

 پارمیس کنارم  نشست .
 +داداشی حداقل این اخماتو 

 باز کن 
 مه گل چند بار ازم پرسید که 
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 چرا تو اخمات تو همه
 یکم دلم خوش شد که 

 حداقل بهم یکم توجه داره
 پارمیس -

 +جانم داداشم 
 اون پسره کیه کنار مه گل -

 +باربد رو میگی 
 میشه به جای اینکه اسمشو-

 ی بگی .بگی که چه کاره
 مه گله 

 +اوممم  زیر لفری میخوام 
 ��?پارمیس-

 +یه چیزی ازت میخوام که 
 میدونم قبول نمیکنی 

 اما خب اگه قبول کنی هم 
 نسبت باربد رو با مه گل 

 بهت میگم هم یه چیز دیگه
 که بازم درباره مه گله

⃣⃣⃣ 
 ارشا 

 بگو چی میخوام اما��-
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 توهم کارت پیش من گیر میشه ها 
 +اوممم دوماه تو خونه .تو 

 تنهایی زندگی کنم 
 داد زدم 

 ی؟؟؟؟؟چیی-
 خداروشکر به خاطر صدای اهنگ صدامو نشنیدن 

 +من پیشنهادمو گفتم 
 اگه خواستی قبول کن اگه 

 نه که هیچی 
 اگه میرفتیم خونه با یه داد زدن خیلی راحت بهم میگفت 

 که این پسره کیه اما 
 خب من حالم داغون بود و

 دوست داشتم زودتر 
 بفهمم این پسر کیه که 

 گرم گرفته با مه گل اینجوری
 خیلی خب اما فقط یه ما -

 +ام جون باشه 
 خب دیگه بنال -

 +خب پسره اسمش باربده 
 و برادر رضایی مه گله
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 مه گل که بچه بوده 
 تو یه امان زندگی میکردن 

 که با واحد روبرویی 
 خیلی صمیمی بود 

 مامان مه گل نمیتونسته 
 به مه گل شیر بده و مه گل 

 شیر خشب نمیخورده 
 گل مان باربد یه مدت به مهما

 شیر داده .
 حرفاش که تموم شد لبخندی

 از سر اسودگی زدم 
 +اهان راستی خبر بعدی 

 یادته  میگفتی چرا مه گل 
 خونه مجردی گرفته و پیش

 خانوادش نیست 
 خب؟؟؟.-

 +قراره برگرده خونه ی خودشون 
 با این حرفش لبخندم عمیق تر شد،

  +دیدی خبرام ارزش یه ماه
 خونتو در اختیارم گذاشتنو 

 داشت 
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 واسه خونه نگفتم واسه خودت نگرانم و البته هنوزم قلبا راضی نیستم -
 +اصال مه گل حدود یه سال 

 تنها زندگی کرد،منم یه ماه 
 تنها باشم دیگه 

 مطمئن باش اگه مه گل -
 حتی یه نسبت دورم باهام 

 داشت هرگز نمیزاشتم 
 اون خونه رو بگیره 

 که تو زندگیش جایگاهی ندارم .حیف 
 +اما براش مهمی

 هه-
 +مهمی که همش  داره نگات 

 میکنه .مهمی که شماره 
 هی  پسر  غریبه ای جز تو 

 تو گوشیش نیست 
 مهمی که شبا بهت زنگ 

 میزد که اذیتت کنه 
 مهمی که با وجود اینکه 

 دو بار زدیش ازت شکایت نکرد
⃣⃣⃣ 
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 ارشا 
 امیدوار بودم که حرفای
 پارمیس حقیقت داشته 

 باشه .
 دیگه هی  حس بدی نسبت 

 به باربد نداشتم 
 بلکه خوشحال بودم که 

 خواهر ناتنیشو  انقدر دوس 
 داره 

 افکارمو پس زدمو به سمتش رفتم 
 کادمو بهش دادم 

 دیگه حس نکن از روی ترحمه -
 +ام جون ،مرسی که بهم دادیش ،همون روز اول که

 بهت دادمش پشیمون شدم 
 اخه خیلی خوشگل بود 

 همش دعا میکردم دوباره بهم 
 ��?پسش بدی

 خوشحالم که خوشت اومده -
 +میگما اقاهه تو چرا انقدر 

 اخمویی امروز 
 هیچی مهم نیست -
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 شما هم دفه بعد سعی کن 
 واسه اینجور مراسما یه 

 لباس مناسب تر بپوشی 
 که اینهمه پسر بهت زل نزنن

 ب این لباسو مامانم +خ
 گذاشته بود برام 

 تازه خیلی هم باز نیست 
 معلومه اصال باز نیست -

 بعد به قسمت برهنه بدنش 
 نگاه کردم .

 بدتر عصبانی شدم ،من از نزدیب ندیده بودمش 
 چون لباس دکلته بود 

 نصف سینه هاش مشخک بود 
 نم .خون خونمو میخوردو نمیتونستم به خاطر طرز پوشش حرفی بز

 از عصبانیت نفس نفس 
 میزدم 

 القل یه شال بنداز رو سرت -
 +دیگه اخرای مهمونیه

 این حرفو زدو سرشو پایین 
 انداخت 
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...... 
 باالخره مهمونیشون تموم شدو

 من یه نفس راحت کشیدم
⃣⃣⃣ 

 مه گل   
 یب ماه بعد 

 خسته و کوفته از دانشگاه 
 زدم بیرون امروز 

 ماشین نیاورده بودم 
 قبال خونه خودم به دانشگاه 

 نزدیب بود،اما االن که برگشتم خونه بابا راهم طوالنی تر شده 
 خدارو شکر امتحانات پایان 

 ترمم بود و البته این 
 اخرین امتحان 

 حاال باید از تابستون لذت 
 برد ..

 اما حاال کی حوصله تاکسی گرفتن داره
 بودم  همینجوری داشتم غر غر میکردمو منترر تاکسی

 که یه لیموزین جلوم 
 توقف کرد 

 یه مرد تقریبا مسن



wWw.Roman4u.iR  478 

 

 از ماشین پیاده شد 
 خیلی خیلی زیبا بود ،

 به جرات میتونم بگم از 
 ساله هم خوشگل 2۰جوونای 

 تر بود
 چشمای سبز لجنی 

 لبای قلوه ای 
 بینی خوش تراش 

 پیشونی پهن موهایی 
 که جو گندمی بودن .

 اما چهرش یکم خشن به نرر 
 میرسید

 تو چشمام هم مهربونی بود و هم 
 خشونت 

 خدایا این جوون بوده چی
 بوده 

 داشتم همینجوری براندازش 
 میکردم که اومد 
 رو بروم وایساد 

 اولش خیلی تعجب کردم 
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 اما خودمو جمع و جور کردم 
 که بیشتر ضایع بازی در نیارم 

 بفرمایید اقا.؟؟-
 +مه گل ؟؟

 منو میشناسید �😳�-
 +مگه میشه نشناسمت

 میشه خودتونو معرفی -
 کنید 

 +میفهمی عزیزکم
⃣⃣⃣ 

 مه گل 
 اخه خداجون درسته خوشگله 

 ولی یه نمه پیره جوون ترشو 
 میفرستادی 

 +با من میای؟؟؟
 هی هی اقا از سنت خجالت-

 بکش ،هم سن بابامی 
 برو به عمت بگو باهات بیاد 

 اصال تو یه پات لب گوره 
 البد میخوای منم با خودت 

 ببری اون دنیا 
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 )دروغ میگه بابا پیچاره سنی
 نداره هم سن باباشه(

 دست به کمر داشتم کولی 
 بازی در میاوردم که دیدم 

 با لبخند زل زده بهم 
 +خانوم کوچولو منرورم 

 این بود که باهام به یه
 رستوران یا کافی شاپ بیای 

 وگرنه به قول تا بهت بگم  از کجا میشناسمت .
 خودت همسن باباتمو 

 یه پام لبه گوره 
 این االن یه جورایی گفت 

 بابام یه پاش لبه گوره 
 صبر کن ببینم بابای خودت -

 یه پاش لبه گوره نه بابای من 
 با این حرفم 

 با صدای بلند شرود کرد به 
 خندیدن 

 +دختر جون بابای من که 
 هفتا کفنم پوسونده 
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 میای؟؟؟؟حاال با من 
 اصال اگه بخوای همین کافی شاپ جلوی دانشگاهت

⃣⃣⃣ 
 مه گل 

 شاپ جلوی دانشگاهت میریم عزیزم اصال اگه بخوای همین کافی
 باشه  ،فقط اگه میشه زودتر-

 اخه قراره با مامانم برم بیرون 
 نگران میشه 

 +باشه  
 به راننده ماشینش اشاره کرد

 که یه گوشه پارک کنه 
 با هم به داخل رستوران 

 رفتیم  و سر یه میز 
 نشستیم 

 +چی میخوری عزیزکم
 چای -

 به گارسن اشاره کرده 
 +یه قهوه ترک و یه چای 

 لطفا 
 حیف حوصله کالس گذاشتن 

 نداشتم تازه گرسنمم بود
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 هی اقاهه من کیکم -
 میخوام 

 یه لبخند قشنب بهم زد
 +دو تا کیب شکالتی هم 

 بیارید لطفا 
 اوممم چیزه شکالت تلخم -

 میخوام 
 این بار شرود کرد به 

 خندیدن 
 با سر به گارسون اشاره کرد

 که شکالتم بیاره 
 با این که اولین باری بود که

 میدیدمش 
 اما نمیدونم چرا انقدر 

 باهاش راحت بود 
 سفارشامونو اوردن 

 خب نمیخواید چیزی بگید -
 +چاییتو بخور که شرود کنم

⃣⃣⃣ 
  مه گل
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 میشه لطفا نپیچونید-
 من عجله دارم 

 +خیلی خب زیاد اهل 
 مقدمه چینی نیستم 

 االن که حرفامو بهت میگم 
 ممکنه باور نکنی و یا حالت 

 بد بشه و به بقیه اش گوش 
 ندی پس کارتمو نگه دار

 کارتشو به سمتم گرفت
 که گذاشتمش،تو کیفم

 +اینم بدون که برای تمام حرفام مدرک دارم 
 گلوشو صاف کردو ادامه

 داد
 +درباره خانوادت میخوام 

 بگم 
 شرود کرد به حرف زدن 

 اولش باور نکردم 
 اما واسه همه چیز مدرک داشت

 نفهمیدم چطور از کافی شاپ 
 بیرون اومدمو سوار 

 تاکسی شدم 
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 فقط میدونم االن رو بروی
 خونه ام و دارم اشب 

 میریزم . دستمو روی زنگ 
 گذاشتم 

 که در باز شد 
 با گریه دیویدم به سمت

 اتاقم و درو قفل کردم
 به صدای مامان که

 همش میگفت چیشده هم
 توجهی نکردم 

 هرچی دم دستم بود میشکستم
⃣⃣⃣ 

 مه گل
 هرچی دم دستم بود میشکستم دستای خودمم زخمی شده بود 

 گریه میگردم جیغ میزدم و
 وسایلمو پرتاب میکردم

 داشتم دیونه میشدم 
 اینبار صدای بابا و مهیارم 
 میومد که التماس میکردن

 درو باز کنم تا با هم حرف 



 485 بالشیطون 

 بزنیم
 از پشت در داد زدم 

 چرا بهم دروغ گفتید-
 صدای بابا اومد

 +چی شده دخترم چه 
 دروغی گفتیم اخه 

 اگه مشکلی هست بیا 
 بیرون با هم حلش میکنیم

 چه دروغی ؟؟؟هیچی شما اصال دروغ نگفتید -
 مشکلم حل میشد االن اگه

 تو این وضعیت نبودم 
 ایندم تغییر میکرد 

 مامان 
 +دخترم فدات شم اخه چت 

 شده تو امروز 
 درو باز کن زندگیم

#PraP 
 مه گل 

 دیگه طاقت نیاوردم و 
 درو باز کردم 

 چرا بهم دروغ گفتید -
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 چرا فریبم دادید
 مگه من ادم نبودم که حقیقتو 

 بدونم  
 مهیار

 +چه حقیقتی ،چیشده 
 خواهری 

 به من نگو خواهری -
 من دیگه نه خواهر توام و

 نه  عضو این خانواده 
 بابا عصبانی شد و داد زد
 +یعنی چی این چه طرز 

 حرف زدنه 
 ممل ادم بگو امروز چه اتفاقی

 افتاده که اینجوری میکنی
 بی مقدمه گفتم 

 بابامو دیدم -
 رنگ از رخشون پرید 

 مامان با صدای لرزونی 
 گفت 

 +یعنی چی ،اینا چیه میگی 
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 حتما داری هذیون میگی
 اره اره داری هزیون میگی 

 داد زدم 
 بسه دیگه ،بازم میخواین -

 دروغ بگین بهم 
 بابام هرچی که الزم بودو گفت ،اونم با دلیل و مدرک 

 پس بس کنین 
 فقط بگین چرا پنهون کردید

 ازم 
 جب مهیار با بهت و تع

 گفت 
 +اینا چیه میگید

 شوخی میکنید دیگه .نه؟؟؟
 #PraP  

 مه گل 
 بدون توجه بهشون 

 به اتاقم برگشتم  تمام وسایلمو جمع کردم و 
 با یه چمدون اومدم بیرون 

 که صدای مامان اومد
 +کجا میخوای بری 

 نگو که میخوای تنهامون بزاری 
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 این چمدون چیه دستت مادر 
 بخدا برات توضیح میدیم 

 بابا هم سرشو بین 
 دستاش گرفته بودو سکوت 

 کرده بود 
 مامان ادامه داد 

 +یعنی دیگه نمیبنمت 
 مگه میتونستم دل بکنم از

 سال زندگیم 2۰
 تنها جمله ای که گفتم این 

 بود 
 بر میگردم -

 کنار مهسان که یه گوشه 
 ایستاده بودو مارو نگاه 

 میکرد رفتم 
 ب*و*سیدمو بدون سرشو 

 حرفی خدافری 
 کردم

#PraP 
 مه گل 
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 از در که زدم بیرون 
 نمیدونستم کجا برم 

 امانمم که تخلیه شده 
 بود ،شماره یاسی 

 رو گرفتم 
 متوجه شدم مهمون دارن 

 پس چیزی درباره ماجرای 
 پیش اومده نگفتم 

 الی هم که گوشیش خاموش بود
 شماره پارمیسو گرفتم که 

 بوق جواب دادبعد چند 
 +سالم ،جانم مه گلی 

 سعی کردم که بغض نکنم
 اشکامم پس زدم

 اما بازم صدام لرزون بود
 سالم ،خوبی؟؟-

 +مه گل اتفاقی افتاده  
 گریه کردی؟؟؟

 نیاز به همین تلنگر داشتم
 گریم به هق هق تبدیل شد

 اره -
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 +چیشده عزیزم چرا گریه 
 میکنی ،اصال کجایی

 شبو  پارمیس جا دارید من-
 پیشتون بمونم ،نمیتونم 

 برم هتل  بهم اتاق نمیدن 
 +اره معلومه  که جا داریم 

 بگو کجایی بیام دنبالت 
 خودم میام -

 +اما حالت خرابه نمیتونی 
 رانندگی کنی 

 ماشین نیاوردم ،خدافو -
 +منتررم ،باے

 اصال نفهمیدم چطور رسیدم 
 سر خیابون حواسم به

 حرف زدن بود 
 گرفتمیه تاکسی 

 کنار خونه پارمیس پولو حساب کردم و از ماشین
 پیاده شدم 

 زنگ رو زدم و منترر شدم
 که در بازشد
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#PraP 
 گلمه

 روبه روی امارتشون ایستادم 
 دستگیره رو پایین کشیدم.

 درو باز کردم 
 وارد که شدم  پدر و مادر پارمیس و خودشو 

 دیدم که رو  یه ست از
 ه مبالشون نشستن نگاهشون ک

 به من خورد بلند شدن 
 پارمیس به طرفم اومد و 

 ب*غ*لم کرد 
 اما ازم توضیحی نخواست 

 و بابت اینکارش ممنون
 بودم چون اصال توان توضیح

 نداشتم 
 واقعا برای یه روز این همه

 اتفاق و تنش زیادی بود 
 بعد از سالم و احوال پرسی

 با پدر و مادرش منو به 
 سمت اتاق مهمون که طبقه

 باال بود برد
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 میشه یه مسکن برام بیاری -
 میخوام بخوابم اما سردرد دارم 

 یه باشه گفت و رفت 
 منم لباسامو عوض کردم 

 بعد از خوردن مسکن 
 خوابیدم

#PraP 
 مه گل 

 حس کردم دستی داره 
 صورتمو نوازش میکنه 

 اولش فکر کردم خواب میبینم 
 اما با نوازش دوباره صورتم

 چشمامو باز کردم که 
 با صورت غمگین ارشا مواجه

 شدم لبخند تلخی زدم که 
 گفت 

 +چشمات غم داره .
 دلیل گریه هات چیه شیطون بال؟؟؟

 یه کلمه ،مفید و مختصر 
 خانوادم -
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 +دعوا کردین 
 چشمامو به نشونه ممبت

 بازو بسته کردم 
 +چرا؟؟؟

 دروغ گفتن -
 +چه دروغی 

 نمیخوام بگم -
 +باشه هرجور راحتی 

 اما خبر دارن که اینجایی
 نمیخوام بدونن -

 +نگرانت میشن مه گل .
 اگه اذیتت میکنم از اینجا-

 برم .
 اخماشو تو هم کشید

 +نشنیده میگیرم حرفتو 
 فقط به خاطر خودت 

 گفتم .
 یکم مکی کرد و دوباره گفت 

 +میدونستی ممل 
 خرس خوابالویی 

 قبال سرکار میرفتی 
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 االن یه ماهی هم هستاما 
 که سرکار نمیای 

 این خوابالویی و تنبلی از 
 چی نشات میگیره؟؟؟؟

 بی خوابی دیشب -
 امتحان صبح ،وضعیت 

 ظهرم  و مسکن بعد از ظهر 
 لبخند محوی زدوگفت 

 +گرسنت نیست؟؟؟
#PraP 

 مه گل 
 خیلی ،نهار نخوردم -

 +نبینم دیگه خودتو گرسنه بزاری ها 
 بریم پایینحاال هم  پاشو 

 باوشه -
 داشت از در خارج میشد که

 صداش زدم 
 ارشا -

 سوالی نگام کرد 
 ببخشید -
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 +چیو؟؟؟
 اینکه مزاحتون شدم -

 +دیگه این حرفو نزن ،فهمیدی
 به یه شرط -

 +بگو 
 اووووم خب اینجا -

 من مهمونم و تو صاحب خونه 
 صاحب خونه هم باید از 

 مهمون پذیرایی کنه 
 +خب؟؟؟

 امشب باتوشام -
 +چیییییییی؟؟

 تو شام درست کن -
 +اشپز درست کرده 

 پس تو باید میزو بچینی - 
 +خدمتکار انجام میده 

 پاشو بریم دیگه 
 نه باید تو میزو بچینی-

 +گفتم نه ،این وظیفه من نیست 
 باشه-

 یه کوچولوتعجب کرد که 
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 چرا ادامه ندادم 
 اما خب اون لحضه اتفاقات 

 صبح رو فراموش کرده 
 بودم که باهاش کل کل 

 میکردم .
 بدون حرفی بلند شدمو 

 دنبالش رفتم پایین 
 پدرو مادرش خونه نبودن  

 ممل اینکه دونفری 
 رفتن مسافرت

 پارمیس گفت رفتن فرانسه
#PraP 

 مه گل 
 با این حرفش یاد حرفای 

 مردی افتادم که 
 گفت پدرمه 

 گفت مادر و برادرم فرانسه 
 زندگی میکنن

 راستش وقتی اومدم خونه
 حرفاشو کامل باور 
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 نکرده بودم اما وقتی مامان
 تو خونه حرفشو تایید 

 کرد متوجه شدم که حقیقته 
 خیلی ناراحت بودم 

 چشمام داشت اشکی میشد 
 کم کم 

 ارشا اومد کنارم رو مبل نشست 
 +مه گل 

 بله -
 +خب چیزه  میخوای من 

 میزو بچینم 
 نه -

 +من میچینم میزو اما میشه 
 اینجوری ناراحت نگام نکنی 

 یه قطره اشب از چشمم 
 چکید که ارشا با مشت به 

 دسته مبل کوبید  با کالفگی 
 گفت 

 +گفتم میزو میچینم دیگه 
 اشکت واسه چیه لعنتی 
 اون فکر میکنه به خاطر 
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 نچیدن میز ناراحتم 
 اگه االن حال داشتم کلی 

 دم باهاش کل کل میکر
 اما حاال....

 یه لبخند خیلی کوچیب زدم 
 و بهش نگاه کردم 

 حس کردم مشتش اروم اروم 
 باز شد 

 خدمتکارشون اومد کنارمون 
 *اقا میزو بچینم 

 ارشا یه نگاه پر از حرص بهم 
 انداخت و رو بهش گفت 

 +نه،خودم امشب میزو میچینم 
 خخخخ خدمتکارشون 

 دهنش باز موندو چشاش از 
 کاسه زد بیرون 

 با دیدن قیافش انگار ناراحتیام پرکشید ،شرود کردم به قهقهه زدن 
 با اینکارم خدمتکار به خودش اومدو با یه عذر خواهی

 به اشپزخونه برگشت
#PraP 
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 مه گل 
 نگاهم به ارشا افتاد که 

 با محبت زل زده بود بهم 
 و یه لبخند قشنگم 

 زده بود 
 وایییی مه گل فدات شه 

 جذاب میشه با این چاالش  چه
 خب ببینم چه میکنه این -

 اقای رئیسمون 
 از جاش بلند شد  

 خواست تو سالن غذاخوری 
 میزو بچینه 

 که پیشنهاد دادم رو میز کوچیب داخل اشپز خونه 
 اینکارو بکنه 

 داشت میزو میچید که 
 پارمیس هم که از باال اومد 

 با تعجب زل زد به ارشا بعدش 
 شرود کرد به خندیدن 

 اما با اخم وحشتناک ارشا 
 ساکت شد 

 منم سرمو پایین انداخته بودمو ریز ریز میخندیدم  
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 هیچی سر جاش،نبود 
 قاشق و چنگاال وسط بودن  

 بشقابا هم وضع مناسبی نداشتن 
 کال هنرمند بود پسرمون 

 غذاهارو همه گذاشت جلوی دستشو 
 گفت شرود کنید

#PraP 
 مه گل 

 بعد خوردن غذامون
 یکم حرف زدیم و بازم ممنون
 بودم که هیچی ازم نپرسیدن 

 چون واقعا توانایی بازگوشو
 نداشتم 

 ارشا داشت فوتبال نگاه میکرد 
 پارمیسم سرش تو چنتا 

 برگه بود 
 از جام بلند شدمو 

 به سمت باغشون رفتم 
 رو تاب سفید بزرگشون نشستم 

 یکم خودمو هول دادمو 
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 از کشیدم اروم در
 شرود کردم به خوندن 

 واسه خودم الالیی 
 میخوندم و به خاطره هام

 فکر میکردم 
 نفهمیدم چطور  چشمام گرم 

 شد و همونجا رویه تاب 
 خوابم برد

#PraP 
 ارشا 

 داشتم فوتبال نگاه میکردم 
 البته بیشتر حواسم روی 

 مه گلی بود که امروز خیلی 
 زود رن  شده 

 بود اول داشت باهام کلکل 
 میکرد که میز بچینم 

 یهو نمیدونم 
 چش شد که بیخیال شد 

 تو سالن یهو دیدم اشب تو
 چشماش جمع شده 

 اتیش گرفتم 
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 با اینکه تا حاال چنین کاری 
 نکرده بودم اما قبول کردم 

 که  زندگیمو اینجوری ناراحت 
 نبینم 

 کامال ناشیانه میزو چیدم 
 همه حواسم به مه گلی بود 

 که داشت ریز ریز بهم میخندید و با خنده هاش دنیارو بهم میداد 
 یعنی میشه یه روزی عاشقم 

 بشه ت
 تو افکار خودم بودم که چشمم به جای خالی مه گل افتاد

PraP 
 ارشا 

 حتما رفته خوابیده 
 بااین فکر منم پاشدم و رفتم

 بخوابم 
 پارمیسم که دید من بلند شدم 

 برگه هاشو جمع کردو باهم 
 رفتیم باال

 با فکر به اینکه االن مه گل تو این ساختمون و تو این طبقه 
 خوابیده با خیال راحت خوابیدم 
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 صبح با صدای پارمیس 
 بیدار شدم

 +داداش پاشو 
 هی داداش پاشو میگم 

 هان ،امروز که جمعه است -
 +مه گل نیست 

 ین حرفش سیخ سر جام با ا
 نشستم 

 چیییییییی؟-
 +رفتم تو اتاقش دیدم نیست 

 گوشیشم نبرده 
 تند تند لباسامو پوشیدمو 

 رفتم  بیرون 
 زود از پله ها پایین رفتم 
 نکنه از دیشب رفته باشه 

 اخه مه گل هی  وقت انقدر 
 زود از خواب بیدار نمیشد  
 پارمیس  داشت با دوستاش 

 ون حرف میزد و ازش
 میپرسیدکه مه گل پیششون 

 رفتت یا نه 
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 که جواب همه منفی بود 
 داشتم به سمت پارکینگ میرفتم که پارمیس صدام

 زد
 +داداش ماشین من دم دره 
 یه چیزی جا گذاشته بودم

 اومدم بردارم که دیدم مه گل نیست 
 با ماشین من برو  

 تو باغ دویدمو داشتم به سمت 
 در میرفتم که متوجه مه گل شدم که روی تاب خوابیده 

 بود ،نفس راحتی 
 کشیدم .با اینکه 

 تابستون بود اما خب شبا هوا 
 سرد بود با فکر به اینکه 

 دیشب تا صبح اینجا خوابیده 
 دلم گرفت 

 سمتش رفتم ، دستمو زیر زانو 
 و گردنش انداختم و بلندش 

 کردم
#PraP 

 مه گل 
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 شدم که  از خواب بیدار
 دیدم رو تختمم 

 اونقدر ذهنم درگیر بود که 
 حتی به اینکه  کی منو اورده 

 تو اتاقم فکر نکردم 
 از رو تخت بلند شدم 

 رفتم دستشویی بعدش یکم به سر وضعم رسیدمو رفتم 
 پایین ،باید بهشون توضیح 

 بدم که چرا اینجام 
 درسته اونا نمیپرسن 

 اما من باید بگم که چرا با 
 خانوادم دعوا کردمو اومدم 

 اینجا 
 پارمیس و ارشا سر میز صبحانه بودن 

 سالم صبحتون بخیر -
 پارمیس 

 سالم عزیزم بیا بشین 
 ارشا هم فقط سر تکون داد 

 نشستم بعد از 
 خوردن صبحانه ارشا خواست 

 بلند شه که گفتم 
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 میشه بشینی میخوام باهاتون حرف بزنم -
 با این حرفم دوباره نشست

 و منم شرود کردم 
 به تعریف اتفاقاتی که زندگی و سرنوشتمو عوض کرد

#PraP 
 مه گل 

 دیروز ظهر که امتحانمو -
 دادم  از دانشگاه که بیرون 

 اومدم یه لیموزین کنارم 
 نگه داشت 

 یه مرد فوق العاده جذاب و 
 خوش پوش و البته 

 زیبا از ماشین پیاده شدو 
 به سمتم اومد 

 بهم پیشنهاد داد که باهاش به 
 یه رستوران یا کافی شاپ 

 برم که منم قبول کردم 
 یهو ارشا داد زد 

 +تو غلط کردی با یه پسر
 جوون رفتی رستوران 
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 با تعجب بهش زل زدم و 
 اروم لب زدم 

 سالش بود ۴۳ یا۴2-
 با این حرفم دستای مشت 

 شدش باز شد 
 ادامه دادم

 پدر و مادرم بهم دروغ گفتن -
 من بچه اونا نیستم 

 منو از پرورشگاه اوردن 
 با این حرفم هردو متعجب زل زدن بهم

 اون مرد پدرم بود -
 گفت وقتی تازه به دنیا اومدم 
 به خاطر شرایط کاری پدرم 
 من دزدیده میشم  و خانواده 

 واقعیم هرکاری میکنن 
 نمیتونن پیدام کنن 

 یده بودنم کسایی که دزد
 از سر دشمنی اینکارو کرده بودن

 بابام گفته بود هرچی بخواین
 بهتون میدم اما بچمو برگردونید.

 ولی اونا قبول نکردن و
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 گفتن که دیگه نمیتونی بچتو
 ببینی 

 منو به پرورشگاه تحویل میدن و به بابام میگن که کشتنم 
 اونا هم از ایران میرن لندن 

 یکیماه پیش ۵تا اینکه  
 از کسایی که منو دزدیده 

 به بابام زنگ میزنه و میگه 
 که بچت زنده است و اونو

 به پرورشگاه دادن 
 بابامم دنبالم میگرده تا اینکه 

 متوجه میشه 
 خانواده ای که االن پیششون 

 زندگی میکنم 
 سرپرستی منو به عهده 

 گرفتم 
 چون بعد مهیار نمیتونستن 

 بچه دار بشن 
 اما خب بعد سال ها خدا مهسانو بهشون داده 

 همه این حرفا رو با دلیل و 
 مدرک بهم گفت



 509 بالشیطون 

#PraP 
 مه گل 

 وقتی برگشتم خونه مامانم حرفشو تایید کرد 
 حالم خوب نبود نتونستم 
 خونه بمونم اومدم اینجا 

 نگام به پارمیس افتاد 
 ناراحت بود 

 چهره ارشا هم خیلی کالفه به نرر میرسید 
 ارمیس پ

 *حاال میخوای چیکار کنی ؟؟
 بهم پیشنهاد داد برم لندن -

 یهو ارشا با صدای نسبتا 
 بلندی گفت 

 +یعنی چی کجا میخوای بری 
 پس من .. یعنی پس زندگیت 

 چی خانواده ای که بزرگت 
 کردن  دانشگاهت 

 هاج واج نگاهش کردم  کردم 
 حاال این چرا عصبانی میشه 

 در هر صورت نمیتونستم 
 بکنم از اینجا 
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 اروم و با صدایی که تعجب توش فوران 
 میکرد گفتم

 قبول نکردم-
 نفس راحتی کشید 

 پارمیس 
 *اخیش ترسیدم بری 

 ولی مامان واقعیت چی میشه 
 یعنی نمدری اونو ببینی 

 گفت اگه قبول نکنی -
 کارامونو میکنیم و میایم ایران

#PraP 
 مه گل

 با پارمیس و ارشا  یکم دیگه
 حرف زدیم خسته که 

 شدیم هرکس به کاری مشغول شد 
 منم اومدم طبقه باال که به 

 پدرم زنگ بزنم .
 خداروشکر کارتی که بهم داده 

 بود و نگه داشتم 
 شمارشو گرفتم بعد از اینکه 
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 چند بوق خورد 
 جواب داد 

 بفرمایید  +بله
-**** 

 +نمیخواید جواب بدید 
 سالم س-

 +مه گلی درسته؟؟؟
 بله-،

 +سالم دخترکم ،خوبی عزیز دلم 
 بله ممنونم ،چه زود صدامو -

 تشخیک دادید
 +خب معلومه که صدای عزیزکمو تشخیک میدم 

 اما میشه منو اینجوری 
 صدا نکنی

#PraP 
 مه گل 

 پس چطوری صداتون کنم -
 +من غریبه نیستم پدرتم

 خواهش میکنم ممل یه غریبه 
 زن باهام حرف ن

 سعیمو میکنم اما خب واسم -
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 سخته ،یکم زمان الزم دارم 
 +باشه دخترم . 

 با یکم مکی ادامه داد 
 +میشه ببینمت 

 من امادگیشو ندارم -
 اگه میشه بزارین برای بعد 

 +هرطور که تو بخوای.
 مادر و برادرت بلیط گرفتن 

 دو روز دیگه میان ایران 
 من فعال نمیخوام ببینمتون -

 نه شما رو نه کسایی رو که بزرگم کردن 
 +منرورت چیه 

 خب اگه برای دیدنمون به 
 زمان احتیاج داری مشکلی 

 نیست ،اما یعنی چی که
 خانواده ای رو که بزرگت کردنم نمیخوای ببینی ،مگه االن پیششون نیستی 

 نه -
 +کجایی

 خونه دوستم .-
 باید قطع کنم ،بای
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 +مراقب خودت باش عزیزکم 
 انگهدار.خد

 گوشیو قطع کردمو رفتم
 حمام .

#PraP 
 بعد از یه حمام حسابی 

 بیرون اومدم 
 چون زیاد تو حمام مونده 
 بودم  لپام سرم شده بود 

 موهامو با سشوار خشب کردم 
 خرگوشی بستمشون یه رژ 

 صورتی زدم  و یه لباس 
 سر همی جین پوشیدم،

 شبیه بچه کوچولوها شده 
 بودم ،

 اینکه ارشا االن رفتهبا فکر به 
 شرکت بدون اینکه چیزی سرم کنم رفتم پایین

 پارمیس با دیدنم یکم خندید و گفت 
 +وای مه گل  چه خوردنی شدی ،شبیه بچه های دوساله ای 

 براش زبون در اوردم و کنارش نشستم و 
 مشغول دیدن یه فیلم قشنگ شدیمت
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 تند تند تخمه هم میشکستیم 
 متوجه سنگینی 

 اه شدم یه نگ
 سرمو به سمت پارمیس برگردوندم که دیدم تو نخ فیلمه 

 برگشتم و به سمت پله ها 
 نگاه کردم که متوجه...

#PraP 
 مه گل 

 متوجه ارشا شدم 
 رو پله ها وایساده بود و

 زل زده بود بهم  
 این بشر عادت داره عین بز به ادم زل بزنه اما نمیدونم چرا

 با نگاه کردن بهش 
 م گرم میشد

 واییی حاال چطوری برم لباس
 عوض کنم 

 بخوام برم تو اتاق که باید 
 از جفتش بگذرم 
 اما خب مجبورم 

 به ناچار بلند شدم که پارمیسم
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 متوجه موضود شد و شرود کرد به خندیدن 
 منم سرمو تا اخرین حد ممکن 

 پایین انداختم 
 گردنم داشت میشکست 

 حتی جلومو نمیدیدم 
 رد شدم کهاروم از کنارش 

 یه چیزی زمزمه کرد اما من نفهمیدم
 بی توجه بهش از پله ها باال 

 رفتم 
یه تونیب بلند ستتفید با یه دامن ستتفید ستتنتی که نقش و نگار مشتتکی داشتتت 

 پوشیدم 
 موهامو باز کردمو دم اسبی بستم 

 یه شال مشکی هم سرم 
 انداختم خودمم خندم 

 گرفته بود 
 جلوش یه بارم اینطوری پوشیده .یه بار لباس باز میپوشم 
 از پله ها پایین رفتم که

 بازم سنگینی نگاهشو حس کردم ولی اهمیت ندادم
#PraP 

 ارشا 
 تو اتاقم مشغول انجام کارام 



wWw.Roman4u.iR  516 

 

 بودم 
 اما فکرم  کنار مه گل بود 

 سخته بعد این همه سال بفهمی 
 کسایی که بزرگت 

 میکنن خانواده واقعیت نیستن
 م و کارامو انجام داد

 رفتم پایین 
 با دیدن مه گل با اون موها و لباسا دوس داشتم 

 تا میتونم تو ب*غ*لم فشارش 
 بدم 

 شبیه بچه های کوچولو شده 
 بود

 نمیتونستم ازش چشم بردارم 
 بهش خیره شده بودم که 

 از جاش بلند شد
 سرشو پایین انداختو به سمتم

 اومد 
 از کنارم رد شد که اروم لب زدم 

 کاش مال من بشی 
 هم خودت هم قلبت 
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 خدارو شکر نشنید چی گفتم 
 و اروم از پله ها باال رفت 

 منم رو مبل راحتی نشستم و 
 گفتم برام قهوه بیارن

#PraP 
 مه گل 

 سه روز از ماجرای قهر کردنم
 میگذره و من دیگه نمیخوام
 مزاحم ارشا و پارمیس بشم 

 تصمیم  گرفتم ازمایش 
 دی ان ای بدم 

 پدرم که مطمئن بود اما من
 گفتم باید حتما  ازمایش 

 بدیم 
 االنم اماده شدم و منتررشم 
 که بیاد و با هم بریم ازمایش

 بدیم
 یه مانتو شلوار رسمی مشکی پوشیدم 

 به پارمیس فقط گفتم میرم 
 بیرون ارشا هم که 

 سر کار بود  
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 گوشیم زنگ خورد 
 به صفحه گوشی نگاه کردم 

 هه اقای راد 
 جواب دادم 

 سالم -
 +سالم دخترم من اومدم به اون 

 ادرسی که گفته بودی
 دم در منتررم 

 باشه اومدم -
 گوشیو قطع کردم و از خونه زدم 

 بیرون 
 سوار لیموزین این اقای پدر شدم و 

 رانندش ماشینو 
 روشن کرد

#PraP 
 مه گل 

 بعد از دادن ازمایش 
 یا  بابا )بچم مشکل داره ،خو

 بگو پدر،یا بگو بابا یا اقای راد 
 ی خوددرگیر دختره
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 راستی دیگه مه گِل راد 
 نه مه گِل آریا 

 (?ممال شما نمیدونستید
 دوتا اب انار خرید 

 از اونجایی که زیادی اب انار 
 دوس دارم 

 مال خودمو یه جا سر کشیدم 
 و مال بابا رو هم از دستش کشیدم و مشغول خوردن 

 شدم
 اول با تعجب نگام کرد 

 اما بعدش شرود کرد 
 به خندیدن

 +مه گل 
 بلی.؟؟-

 +جواب ازمایشو چهار روز دیگه 
 میدن .من از جوابش مطمئنم 
 اما به خاطر تو انجامش دادیم 

 خب؟؟-
 +اگه جواب ممبت باشه باید

 شناسنامتو تغییر بدیم 
 نمیدونستم چی بگم 
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 اره جواب این ازمایش هویت 
 منو تغییر میداد 

 دیگه کسی منو مه گل اریا صدا 
 نمیزد مه گل راد صدام میزنن

 و سواالی بعدش  منو عذاب میداد
#PraP 

 مه گل 
 قیافم در هم شد با صدای 

 ضعیفی گفتم 
 باشه-

 +از حرفم  ناراحت شدی؟؟؟؟
 نه ولی  بعدش حوصله جواب به اطرافیانمو ندارم -

 +مه گل 
 بله؟؟؟-

 +مادرو برادرت دیروز رسیدن 
 ایران 

 میخوان ببیننت .
 ولی من نمیخوام تا جواب -

 ازمایش مشخک نشده 
 اونارو ببینم 



 521 بالشیطون 

 +مادرت خیلی بیقراره 
 میخواد ببینتت از دیروز 

 داره التماس میکنه که تورو ببینه.
 امروزم که فهمید میخوام 

 بیام تورو ببینم با گریه و زجه 
  خواست باهام بیاد

 قانع کردنش خیلی سخت بود 
 خواهش میکنم بزار ببینتت

 این همه سال صبر کرد-
 این چهارروزم روش 

 نمیخوام هی  کدوم اسیب 
 ببینیم پس خواهش میکنم 

 تحت فشار نزاریدم 
 +باشه هرطور که تو بخوای 

 عزیزم 
 میشه منو برسونید خونه-

 باید برم دنبال خونه بگردم
#PraP 

 مه گل،
 +چییی؟؟؟

 یعنی چی میخوای تنها زندگی کنی؟
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 من قبال هم تنها زندگی کردم-
 االنم مجبورم نمیتونم بیشتر از این 

 مزاحم دوستم بشم
 +اخه مگه من مردم 

 ممال پدرتم ،میای خونه ما 
 زندگی میکنی 

 مگه شما خونه دارید اینجا -
 +مگه میشه تو اینجا باشیو

 ما اونجا 
 همه چی رو تو لندن فروختیم 

 میخوایم یه زندگی جدیدو 
 تو ایران شرود کنیم 

 اما هنوز مشخک نشده -
 که من دختر شمام 
 چطور بیام خونتون 

 +من که مطمئنم اما اگه خدایی نکرده اینطور نبودم 
 به عنوان مهمون خونه ما هستی 

 اخه -
 +اخه نداره ،امروز وسایلتو جمع کن شب میام سراغت 

 اووووم ،باشه -
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 من باید برم فعال بای 
 +خدانگهدار عزیزم مواظب خودت باش

#PraP 
 مه گل 

 بابا خیلی اصرار کرد که منو برسونه  اما من قبول نکردم 
 حوصله خونه رفتنم نداشتم 
 رفتم پاساژ ....و شرود کردم

 به گشتن 
 چند دست لباس راحتی و 

 مانتو شلوار خریدم 
 اصال متوجه گذر زمان نبودم 

 به خودم که اومدم هوا تاریب 
 شده بود به ساعتم  نگاه کردم 

 شب بود و من از صبح بیرون بودم ۹اوه اوه ساعت 
 با اینکه سر شب بود اما متاسفانه تاکسی پیدا نمیشد

 منم اونقدر جرات نداشتم 
 که با یه ماشین به غیر از تاکسی برم 

 یکم منترر موندم که باالخره
 یه تاکسی اومد 

 ر شدمو ادرس خونه سوا
 پارمیسو دادم 
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 حدود یه ربع بعد تاکسی کنار 
 خونشون نگه داشت 

 بعد از دادن پول به راننده 
 پیاده شدم و زنگ و زدم 

 درو بدون اینکه حرفی بزنن
 باز کردن 

 (?)تبلیغ ایفون تصویری بود
 خریدامو دستم گرفتمو 

 رفتم داخل 
 هنوز درو کامل باز نکرده بودم 

 صدای پارمیس اومدکه 
#PraP 

 *وای مه گل کجا بودی بیشعور
 دلم هزار راه رفت 

 سالم ،خب به دلت میگفتی یه راه بره به من چه -
 *مرض اون گوشیتو چرا جواب نمیدادی 

 صداشو نشنیدم -
 البد رو سایلنته 

 *ارشا خیلی نگرانت بود 
 االنم رفته بیرون دنبالت
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 خخخخخ انگار تهران-
 یه روستائه اخه تو شهر به این بزرگی حتی اگه 

 گم شده باشمم نمیتونه 
 پیدام کنه 

 *خب بابا ،کجا بودی حاال؟؟
 بعد ازمایش یکم با بابام -

 حرف زدم  و بعدشم رفتم 
 خرید منو که میشناسی برم خرید

 اصال  متوجه گذر زمان نمیشم 
 *من یه زنگ بزنم به ارشا که 

 برگرده.
 رم باال لباسمو عوض کنم باشه منم ب-

 لباسامو عوض کردم گوشیمو دو اوردم و یه نگاه بهش کردم 
 کلی تماس از ارشا و پارمیس 

 داشتم  
 گوشیمو از رو  سایلنت در اوردمو گذاشتمش تو جیب تونیکم 

 رفتم پایین و کنار پارمیس نشستم
#PraP 

 مه گل 
 مشغول چرت پرت گفتن 
 با پارمیس بودیم که ارشا 
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 اومد  یه نگاه برزخی بهم انداخت که نزدیب بود خودمو 
 خیس کنم  هی  حرفی نزد و 

 اومد  سمتمون 
 رو یکی از مبال نشست و زل زد به تی وی 

 دستاشو مشت کرده بود
 معلوم بود داره خیلی حرص میخوره 

 منم که همه باهام اشنا شدید 
 کرم دارم دیگه ،کرم 

 اونم فراوون 
 به سمتش  پاورچین پاورچین

 رفتم و یه جیغ کبود تو گوشش کشیدم 
 با ترس از جاش پرید 
 خندم گرفته بود،نگام 

 به پارمیس افتاد،که روی 
 مبل وایساده بودو دستشو 

 رو قل*ب*ش گذاشته  بود،
 دیگه نتونستم خودمو کنترل .کنم و پقی زدم زیر خنده .

 ارشا با عصبانیت خواست 
 چیزی بگه که همون موقع 

 گوشیم زنگ خورد
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#PraP 
 مه گل 

 با صدای زنگش انگار دنیارو بهم دادن  
 بابا بود زود اتصالو لمس کردم 

 و جواب دادم 
 +سالم دخترم 

 سالم ،چیزی شده که زنگ-
 زدید 

 +خواستم بگم اماده باش 
 همون طور که گفتم االن میام 

 سراغت 
 با این حرفش اروم کوبیدم رو 

 سرم 
 اوممممم  چیزه یعنی من -

 خب خب
 +چیزی شده ؟؟

 نه اما خب من فراموش کردم قراره بیاین دنبالم -
 میشه فردا بیاید؟؟؟

 +باشه گل دختر فردا صبح میام امشب وسایلتو جمع کن 
 باشه بای -

 گوشیو که قطع کردم پارمیس متعجب پرسید 
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 *جایی میخواستی بری 
 اره ،فردا میرم پیش خانوادم -
 باهاشون اشتی کردی؟؟*
 خانواده جدیدم -

 *اهان 
 +اینجا ناراحتی که میخوای بری؟؟

 نه اصال اما نمیخوام مزاحم بشم -
 +خوب میدونی که مزاحم نیستم 

 بیشتر از این بمونم خودم معذب میشم -
 +یعنی کنار ما بودن اذیتت

 میکنه؟؟؟
#PraP 

 مه گل
 ممل نه اصال پارمیس ممل خواهرم میمونه تو هم -

 میخواستم بگم ممل دوستم 
 میمونی اما وسط حرفم پریدو 

 با صدای بلندی گفت 
 +ممل داداشت میمونم دیگه ؟؟؟

 اره من داداشتم ؟؟؟؟ 
 تو منو جای داداشت میبینی ??
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 این اخریو داد زد به طوری که
 از ترس تو خودم جمع شدم و یه جیغ خفیف کشیدم 

 دیوونه بود این 
 اخه یهو چش شد 

 پارمیس سعی داشت ارومش 
 کنه 

 اشکام سرازیر شد 
 دختر لوسی نبودم اما واقعا وحشتناک عربده کشید 

 با ترس از  جام بلند شدم
#PraP 

 مه گل
 اومد روبروم بازم تو خودم 

سبتا  صدای ن شت ارومش کنه و با سعی دا صبی که  شدم که با یه لحن ع جمع 
 ارومی گفت 

 +تو از من میترسی مه گل 
 نستم چی بگم وقتی نمیدو

 عصبانی میشد ازش میترسیدم اما دوسش داشتم 
 نمیگم عاشقش بودم 

 اووم خب شایدم عاشق بودم اما نه خیلی شدید  
 دید جوابی نمیدم 

 گفت 
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 +چون از من میترسی داری گریه میکنی ،یعنی این اشکات .به خاطر منه؟؟؟
 این دیوونه بود بخدا تعادل 

 روانی نداره بچم 
 من ..من -

 نتونستم ادامه بدمو اشکام دوباره ریختن 
 دوییدمو رفتم باال

#PraP 
 ارشا 

 باورم نمیشه 
 اون میخواست بگه منم ممل 

 داداششم 
 تحمل نکردمو نزاشتم ادامه 

 حرفشو بگه و شرود کردم 
 به داد و بیداد  

 واقعا برام سخت بود من 
 ی عاشق مه گل بودم اونوقت اون بگه ممل داداشم

یه داد زدم سرش که از ترس تو خودش جمع شد و جیغ کشید ، پارمیس سعی 
 داشت 

 ارومم کنه اما خب من حالم 
 خیلی خراب بود 
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 مه گل بلند شد 
 قیافش معلوم بود ترسیده 

 وقتی گفتم از من میترسی 
 هیچی نگفت 

 از خودم بدم اومد که  کاری کردم  کسی که دوسش دارم 
 ازم بترسه 

 چشمای خیسش افتاد و بازم داغون شدم  نگام به
 بازم به خاطر من اشب ریخت 

 از درون داشتم نابود میشدم 
 یه بار با مالیمت باهاش حرف 

 میزدم یه بار داد میزدم 
 پارمیسم معلوم بود خودش 

 ترسیده 
 +من..من 

 منترر بودم ادامه حرفشو بزنه 
 اما شدت اشکاش زیاد شدنو 

 دویید رفت باال 
 وای خدایا بازم ناراحتش کردم 

 سخته بخوای خانوم خونت 
 شه و اون بهت بگه داداش

#PraP 
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 مه گل 
 تو اتاقم یکم گریه کردم 
 اما یکم بعد اروم شدم 

تا کردم و  چمدونم مرتب بود فقط چنتا از لباستتتام روش افتاده بود که اونارم 
 گذاشتم روش 

 یه لباس خیلی گشاد و راحت پوشیدم 
 اب نبود ها لباس بارداری بود لباس خو

 اما چون خیلی گشاد و راحت بود خریدمش
 پریدم رو تخت و ممل همیشه

 اتفاقای بد رو از ذهنم بیرون انداختم 
 خواستم الال کنم که صدای در اومد 

 بعدشم پارمیس اومد تو اتاق 
 اخه اسکل وقتی در میزنن-

 یه جوریی اجازه میگیرن 
 بیا تو  بمون اجازه که صادر شد 

 +فکر کردم از دست داداشم ناراحتی 
 خخخخ نه بابا بچم جنون داره -

 ببرش  پیش یه روانپزشب
 +ولی تو هم خیلی لوسی 

 مه گل 
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 هرچی باشم از تو بهترم -

😛😛😛 
 +هیچم بهتر نیسی 

 خفه ،گمشو میخوام بکپم -
 +باشه بگپ

 شب خوش  بای
 بدون اینکه منترر باشه

 رفت بیرون منم الال کردم جوابشو بدم از اتاق
#PraP 

 مه گل 
 صبح با  صدای گوشیم بیدار شدم 

 رفتم سرویس بهداشتی و 
 دست و صورتمو شستم 

 یه ارایش کوچولو هم کردم 
 دوس داشتم مرتب باشم 

 باالخره اولین دیدارم با خانوادم بود 
 خیلی استرس داشتم 

 (?نمیخوام خانوادمو ببینم)این همونیه که دیروز گفت تا بعد جواب ازمایش 
 یه مانتوی سفید کوتاه با شلوار و شال مشکی پوشیدم

 کفشامم که با خودم اورده بودم 
 یه جفت کتونیه مشکی بود 
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 خوشبختانه به لباسم میومد 
 ادکلنم رو هم روی خودم 

 خالی کردم و بعد از برداشتن 
 کیف دستی سفیدم رفتم پایین

#PraP 
 مه گل 

 با پارمیس خدافری کردم 
 ارشای تیمارستانی هم که خونه نبود

 چمدونمو تا دم در ورودی کشیدم
 که پارمیس نگهبانو صدا کرد 

 بابا هم زنگ زد و گفت دم در منتررمه
 نگهبانشون چمدونمو تا کنار ماشین اورد 

 بعد از سالم و احوال پرسی 
 با بابام 

 سوار  ماشینش شدم 
 کوت کرده تا رسیدیم هردو  س

 بودیم 
 استرسم هر لحره  شدید تر 

 میشد و این اصال خوب نبود 
 بابا که حالمو دید یه لبخند 
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 اطمینان بخش بهم زد 
 دستام از استرس شدید 

 میلرزید 
 اروم و با ترس پیاده شدم 

 اما جرات قدم زدن 
 به سمت خونه ای که،

 مادرم توش بود رو نداشتم 
 دنیا یعنی واقعا کسی که منو ب

 اورده االن تو این خونه زندگی میکنه 
 اونم منو ممل مامان مهشید 

 دوست داره 
 تو افکار خودم بودم که در 

 باز شد و یه خانم 
 خیلی خوش پوش به سمتم 

 دوید 
 یعنی این خانم مادر منه 

 نمیدونستم 
 چه عکس العملی نشون بدم

 اومد ب*غ*لم کرد و من 
 هی  واکنشی نشون ندادم

#PraP 
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 مه گل 
 هنوز تو شب بودم که 

 گفت  
 +کجا بودی دخترکم  
 این همه سال دوریتو چطور  
 تحمل کردم  من  
 داشت زجه میزد و با من  
 حرف میزد که  
 بابا اومد دستشو گرفت  

 *اروم باش بهار ببین دخترمون
 کنارمونه ،تو که   
 نمیخوای ناراحتش کنی  
 +معلومه که نمیخوام  

 زود اشکاشو پاک کرد بعدم 
 دستمو گرفت و منو  

 به سمت در ورودی کشوند
 تو چهار چوب در قامت مردی  

 رو دیدم که برادرم بود
#PraP 

 مه گل 
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 با لبخند بهم نگاه کرد 
 بهش نزدیکتر شدم که گفت

  
 +سالم خواهر کوچولو 

 سالم - 
 +خوشحالم که میبینمت

  
 اسمم اهوراست 

 فشردبعدم منو تو اغوشش 
 گرم شدم  
 حس امنیت بهم دست داد  

 حسی که وقتی مهیار ب*غ*لم
 میکرد داشتم   
 یه پشتوانه محکم بعد از پدر  
 با هم وارد خونه شدیم  
 سه برابر خونه خودمون بود  
 همش  مامانم که فهمیدم  

 اسمش بهاره
 باهام حرف میزد و قربون

  
 صدقم میرفت 
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 بابا و داداش هم بیشتر
 ه بودن و با لبخندشنوند

 بهمون   
 نگاه میکردن و گه گاهی اونها

. 
 هم  صحبت میکردم  
 بابا گفت  

 +بهار جان خانمم مه گل نیاز 
 به استراحت داره  

 بهتر نیست بره حداقل
 لباساشو عوض کنه   
 مامان که انگار هول شده بود  

 گفت 
 +وای خستت کردم مه گلم  

 ؟؟
 پاشو پاشو بریم اتاقتو نشونت بدم 

 باشه اما میشه بگید  چمدونمو بیارن - 
 لباسمو عوض کنم  

 +باشه مامان جان  میگم بیارنش 
 اما تو کمدت پر از لباسه  
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 فعال یدونه از اونا رو بپوش  
 کمدم !!!"!!"!!!-
#PraP 

 مه گل 
 اهورا گفت

 +مامان از بچگی انگار که
 راتپیشمون باشی همه چی ب

 خریده  
 از عروسب گرفته تا لباس

  
 بعد چشمکی زد و گفت 

 +تازه شما سه تا اتاق خواب داری  
 سه تا-

 +اره یکیش وسایلی که برای بچگیت خریده توشه
 . 

 والبته پر از عروسب
 یکی دیگه وسایلی که  
 سالت شده دوباره ۱۳وقتی  

 ازاول خریده 
 ویه اتاق دیگه که به درد االنت میخوره

 بابا وسایل هرسه تا اتاقو از لندن
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 به اینجا انتقال داد  
 دلش نیومد ممل بقیه وسایل  

 بفروشش 
 اهان - 

 اهورا یکم لهجه داشت و
 حرف زدنش واسم شیرین   

 بود 
 همراه مامان به طبقه باال رفتم  
 خونه دوبلکس بود و حالت گرد داشت  
 باال همش اتاق بود و  

 داشتدورتا دورش نرده 
  

 میشد پایینو دید
#PraP 

 مه گل 
 در یه اتاقو باز کرد

 خیلی خوشمل بود  
 ست اتاق ترکیب سفید و  

 بنفش بود 
 یه تخت دونفره وسط اتاق  
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 بود که سفید بود  
 یه روتختی خوشگل سفید  
 با طرح ها و نوشته های بنفش  

 کنارش یه اباژور پایه بلند بود
  

 که یه طرفش ممل یه چتر 
 روی تخت می افتاد  و مجسمه های  
 یه دختر و پسر که همو در  

 اغوش گرفته بودن ازش   
 اویزون بود 

 اون لحضه تنها فکری که به
 ذهنم رسید این بود که این   

 مجسمه ها نصفه شب نیوفتن
 یه گوشه از اتاق یه کمد سفید

 با دستگیره های بنفش بود
 و در کنارش یه دراور بنفش  
 گیره های بزرگ سفید که دست 

 داشت 
 طرف دیگه یه میز ارایش بود  

 که کلی لوازم ارایش مارکو
 دست نخورده روش چیده شده بود  
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 یه میز تحریر و یه لب تاپ  
 یه گلیم خوشگلم وسط اتاق پهن شده بود  

 و یه تاب فانتزی که کنار پنجره بود 
 پرده های ترکیبی سفید و بنفش هم  

 و گل و گیاه تویکنار زده بودن 
 حیاط مشخک بود   
 

 ودر اخر قاب عکس های 
 زیبا ولی خالی رو دیوار  
 خیلی از اتاقم خوشم اومد  

 وای اینجا خوشگله-
  

 مامان با لبخند نگام میکرد
 +خب دیگه من میرم   
 تو هم لباس از تو کمد در بیار بپوش  
 همه سایزی برات  گرفتم  

 باشه مرسی-
#PraP 

 +وظیفمه عزیزم 
 بعدم در اتاقو بست و رفت بیرون  
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 در کمدو باز کردم واوو
 به عبارتی دهنم سرویس

 دست لباس توش بود ۱۰۰شد حداقل  
 ای جانم  حاال کدومو بپوشم  
 یه نگاه سرسری بهش انداختم  

 دوباره که متوجه شدم همه
  

 یا مانتو شلوارن یا لباس
 مجلسی خخخخ

 بعله رفتم سراغ دراور که
 دیدم  پر از لباس راحتیه   
 بیشترشون لباسای باز بودن  

 اما خب یکم معذب میشدم
 پس یه سارافن با زیر سارافن  
 پوشیدم و یه ساپورت کلفتم پام کردم  
 به دری که تو اتاق بود نگاه کردم  

 اخیش اینجا هم سرویس
 بهداشتی تو اتاقمه  و راحت ترم   
 پریدم رو تخت که باال و پایین  

 شدم 
 ام جون ممل تخت ارشا خیلی نرمه 
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 بازم فکرم درگیرش شد  
 خیلی دلتنگش بودم  

 کاش امروز خونه بود و میدیدمش
  

 با اینکه دیروز دیده بودمش اما بازم 
 دلتنگش بودم

#PraP 
 مه گل 

 خوابم نمیبرد 
 فکرمم درگیر ارشا بود

  
  و نبودنش ازارم میداد

 اما خب باید عادت میکردم  
 اینکه اونم دوستم داشته  

 باشه فقط یه ارزو میتونه
 باشه برای من   
 باید تو فانتزی های ذهنم نگهش دارم  

 اخه اگه کسی رو دوس داشته
 باشی سرش داد نمیزنی   

 اوففف
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 از جام بلند شدم 
 میخواستم از پله ها برم پایین  

 اما خب دلم خواست رو نرده
 . ها بشینم و همین کارم  

 کردم 
 البته یکم خطرناک بود اخه  

 نرده هاش بلند بودن و چون
  

 مارپی  بود ممکن بود بیفتم 
 اما خب خوشبختانه این اتفاق نیوفتاد  
 دیگه داشتم میرسیدم پایین  
 که بابا و مامانو دیدم که  

 کنار هم نشسته بودن و
 متوجه من نبودن اهورا هم

 روبروشون بود    
 سرمو برگردوندم که اهورا  
 منو دید اول با تعجب نگام  

 کرد و بعد شرود کرد به خندیدن
  

 مامان و بابا هم رد نگاهشو گرفتن
 مامان خواست جیغ بزنه اما
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 چون من رسیده بودم
 پایین فایده نداشت  
 رفتم کنارشون  
 اهورا هنوز داشت میخندید  
 مامان  

 ین چه کاری بود *اخه عزیزم ا
 نگفتی میوفتی   

 منترر بودم بابا هم که قبلش
 میخواست چیزی بگه حرفشو

 بزنه اما چیزی نگفت   
 البد میخواسته حرفای  مامانو بگه

#PraP 
 ارشا 

 چنتا قرص مسکن خوردم  
 و خوابیدم  

 صبح با صدای گوشیم از
 خواب بیدار شدم   

 دوست داشتم گوشیو تو
 دیوار بکوبم   
 مه گل تو بیداری مال من  
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 نبود  حداقل  
 خوبه که تو خواب بودنشو

 کنارم حس میکنم   
 خواستم گوشیو پرت کنم اما با دیدن  
 صفحه گوشیم دلم نیومد  

 عکس مه گل بود که پارمیس
 برام فرستاده بود

  
 گوشی رو به ل*ب*م نزدیب کردم 

 و صورتشو ب*و*سیدم  
 همین عکس کافی بود تا

 لبخند روی ل*ب*م بشینه   
 و دیگه ممل چند ثانیه قبل  
 عصبانی نبودم  
 اما شدیدا دوس داشتم االن کنارم بود  
 روم نمیشد بهش نگاه کنم  
 لباسامو که خدمتکار از قبل  
 اماده کترده بود پوشیدم  
 و از اتاق بیرون اومدم  
 اروم در اتاقشو باز کردمو رفتم کنارش  
 پیشونیشو ب*و*سیدمو زمزمه  
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 کردم 
 دوستت دارم شیطون بال - 

 ببخش که ناراحتت کردم
  

 با لبخند از خونه زدم 
 بیرون 

 سوار ماشین شدم  
 به سمت شرکت حرکت کردم  

 ماشینو تو پارکینگ پارک کردم
 و به سمت دفترم رفتم   

 وقت استراحتم فقط به  چنتا
 عکسی که از مه گل داشتم   
 ه میکردم و بازم با انرژی نگا 
 بیشتر مشغول کار میشدم  

 هنوزم باور ندارم من همون
 ارشای پارسالم  

 همونی که به هی  دختری
  

 محل نمیذاشتو 
 همه رو برای سرگرمی میخواست  
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 حاال ارزومه که یه
 دختر  که زندگیم شده  

 دوستم  داشته باشه
 خدایا حتی سر کارم نمیتونم

  
 ن بیام از فکرش بیرو

 یعنی میشه مال من بشه؟؟
#PraP 

 مه گل 
 روز  از وقتی که اومدم۳
 اینجا میگذره  
 امروز جواب ازمایشو  

 گرفتیم و من اینبار خودمو
 عضوی از این خانواده

 میدونم 
 بابا سر کار میره اهورا دنبال  

 کاراشه 
  

 اما مامان فعال کار نمیکنه 
 بابا یه شرکت واردات و

 صادرات داشته تو لندن   
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 با یه کارخونه  
 حاال اینجا هم سهام یه
 کارخونه رو خریده و یه

 شرکت صادراتم زده   
 اهورا هم وکیله و دنبال کارای دفترشه  

 مامانمم پزشب اطفاله اما
  

 گفت حداقل میخوام چند
 روزو کنارت بمونم بعد برم   

 سرکار 
 خانوادمو دوست دارم  

 کمیه که با اینکه مدت
 کنارشون زندگی میکنم اما   

 خیلی بهشون وابسته شدم
 دلم پر میکشه سمت  
 ارشا و خانواده ای که بزرگم  

 کردن 
 خیلی دلم براشون تنگ شده  

 اما هنوز برای سر زدن به
 خانوادم زوده   



 551 بالشیطون 

 ولی دارم از ندیدن ارشا  
 دیوونه میشم  

 تو این مدت یه خاطر
 عصبانیتش کلی فکرای

 دخترونه کردم هرچند
 میدونم  

 اینطور نیست اما برای
 دلگرمی خودم میگم که   

 شاید بهم عالقه داره که دوس
 نداره  به چشم  داداش

 ببینمش   
 بازم با این فکر یه لبخند رو

 ل*ب*م نشست
#PraP 

 ارشا 
 وای خدایا دارم میمیرم از ندیدنش  
 دلم خیلی براش تنگ شده  

 بود 
 اما نمیتونستم برم ببینمش  

 اگه میرفتم باید عذر خواهی
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 میکردم 
 اما نمیتونستم عذر خواهی

 کنم نه به خاطر غرورم   
 غرور من خیلی  وقته در برابر

  
 مه گل تسلیم شده اما 

 بهش چی بگم ،بگم ببخش که  
 ناراحت شدم بهم گفتی داداش  

 بگم ببخش که سر داداش
 گفتنت سرت داد زدم   
 هرچند نزاشتم بگه اما خب  
 میخواست همینو بگه  

 یه سیگار روشن کردم و
 گذاشتم گوشه ل*ب*م   
 پیام برام اومد و باعی شد  
 صفحه گوشیم روشن بشه  
 با دیدن مه گل  

 یاد شمال افتادم ،یه لبخند
  

 تلخ زدم و سیگارو خاموش 



 553 بالشیطون 

 کردم 
 پیامو باز کردم  

 پارمیس بود
 ب زود بیاسالم داداشی ،امش

 خونه ،ساعت هشت خونه
 باش ،باشه؟؟؟؟

 جواب دادم  
 چطور؟؟؟ اتفاقی افتاده - 
 +نه حاال بیا میفهمی  

 چیز خاصی نیست  باے
 باشه ،خدافو - 

 اونقدر فکرم درگیر مه گل بود
 که زیاد درگیر پیام پارمیس   

 نشم
 #PraP  

 مه گل 
 گوشیم زنگ خورد پارمیس 

 بود 
 گوشی  رواتصال رو زدم و 

 کنار گوشم گذاشتم   
 جانم پارمیس - 
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 +سالم مه گلی خوبی  
 فدات به خوبیت-

 +مه گل اوممم میدونم با ارشا
 قهری ولی خب   
 با شنیدن اسمش ضربان قل*ب*م  
 شدت گرفت  

 ولی چی؟؟-
 +امشب تولد ارشاست  
 خواهش میکنم بیا  

 وای تولدش بود ،مگهمیشه
 نرم و فرصت دیدنشو از

 خودم بگیرم   
 میام - 
 +وای راست میگی  
 اره ،ساعت چند - 
 میاد خونه۸+ارشا ساعت  
  

 قبل از اون بیا
 باشه ،بای - 
 همین که گوشی رو قطع کردم  



 555 بالشیطون 

 جیغی از خوشحالی کشیدم  
 ام جون 

 خداروشکر نیازی به لباس نداشتم  
 کلی لباس ناز تو کمد بود

  
 رفتم سراغ کمد و شرود کردم 

 به گشتن 
 دوست نداشتم لباسی بپوشم

  
 که خیلی جلب توجه کنه 

 اخه منو به عنوان دوست
  

 پارمیس به دیگران معرفی میکنن 
 یه لباس ابی بلند انتخاب کردم  
 یقش تقریبا بسته بود  
 فقط استین نداشت  

 یه جفت کفش ابی هم
 گذاشتم کنارش   
 و زود یه مانتو شلوار پوشیدم  

 ارشا کادو میگرفتمباید برای 
 و این سخت ترین قسمت   
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 ماجرا بود
#PraP 

 مه گل 
 با عجله رفتم پایین 

 که مامان اومد سمتم  
 +جایی میری دخترکم؟؟؟

 تولد یکی از دوستامه امشب - 
 میشه برم 

 +اره فدات شم  چرا که نه  
 پس االن  برم براش کادو-
 بخرم 
 مامان با خنده گفت  

 برای چی بود+پس این اجازه 
  

 خخخخ خودمم نمیدونم 
 خب چیزه ،اهان اگه شما نزارید-

 برم بعدا میرم کادوشو میدم.
 البته خودمم میدونستم دارم زر میزنم

 +برو خوشگلم  
 با ماشین من برو



 557 بالشیطون 

 باشه مرسی - 
  

 سوار ماشین مامان شدم
 جلوی مرکز خرید ...پارک کردم  

 وای حاالچی بخرم براش
  

 م نه لباس بود قطعا انتخاب
 نه ادکلن و نه ست کمربند،

 همه پاساژو زیر و رو کردم  
 تو یه طال فروشی چشمم  
 به یه دستبند چرم افتاد  

 که روش با طال نوشته شده
 بود خیلی ناز بود   

 اما خب وقت نداشتم بدم
 برام اسم ارشا رو بسازن   

 اما خب یه نگاه دیگه به
 ویترینش کردم   
 دیگه داشت گریم درمیومد  
 یهو یه فکر به ذهنم رسید  

 ام جون  
 فورا شماره ارشا رو گرفتم  
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 حتی نزاشت یه بوق بخوره  
 فورا ج داد

 #PraP  
 مه گل 
 +سالم 

 یکم سکوت کردم  
 ام که چقدر محتاج صداش  

 بودم 
 +مه گل  
 س سالم - 
 +خوبی   
 اره - 
 هول شده بودم اصال یادم  
 رفت میخوام چی بگم  
 یکم به مغزم فشار اوردم  

 توخوبی ؟؟؟-
 +منم خوبم  

 صدای نفساش به گوشم میخورد
   
 ارشا -



 559 بالشیطون 

 +جا..... بله  
 اوممم ،االن بیکاری - 
 +اره اره بیکارم  

 میشه یه خواهشی ازت-
 داشته باشم ؟؟

 +البته ،چیزی میخوای  
 اره خودتو - 

 خخخ حال کردید چه دو پهلو
 . حرف زدم  

 +چییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 خب  راستش من میخوام - 
 برای یه نفر خرید کنم  

 میشه بهم کمب کنی و باهام
 بیای خرید   
 اخه میخوام اهورا رو غافلگیر کنم  
 +اهورا کیه دیگه  
 وا این چرا عصبانی شد یهو  
 داداشمه - 

 صدای نفس عمیقشو شنیدم
  

 گفتاینبار با صدای اروم تری 
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 +کجایی بیام دنبالت 

 پاساژ .....-
 اما خب ماشین باهامه  
 بگو کجایی من بیام  
 +شرکت  
 االن راه میوفتم - 
 +باشه  
 ارشا - 

 +بله
 ممنون که میای - 
 +خواهش ،کاری انجام نمیدم که  
 اما برای من خیلی مهم بود - 
 خب دیگه  باے  

 +خدافو
#PraP 

 ارشا 
 خواستم گوشیمو رو سایلنت  

 بزارم 
 چند دقیقه بعد یه جلسه مهم  



 561 بالشیطون 

 داشتم 
 همون لحضه گوشیم زنگ  

 خورد 
 چشمامو بازو بسته کردم

 اسم 
 "شیطون بال"رو صفحه  
 گوشیم بود  
 فورا جواب دادم   
 سالم - 
 اما صدایی  نیومد  

 قل*ب*م با  شدت به سینم
 میکوبید   

 دمتند تند نفس عمیق میکشی
  

 مه  گل -
 +س سالم   

 با شنیدن صداش دنیا رو بهم
 دادن 

 خوبی - 
 +اره  
 بعد یه مکی گفت  
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 +تو خوبی ؟
 منم خوبم - 

 مگه میشد اون خوب باشه و
 من بد   
 +ارشا  
 جا.....بله - 
 میخواستم بگم جان دلم  
 اما خب خودمو کنترل کردم  
 +اوممم االن بیکاری  
 نبودم اما مهم ترین کارم  
 خودش بود  
 اره اره بیکارم - 

 +میشه یه خواهشی ازت
 داشته باشم   
 جونمو بخواه شیطونم  

 البته چیزی میخوای ؟؟-
 +اره خودتو  

 این چیگفت االن
  

 چیییییییییی؟؟؟؟؟؟؟.-



 563 بالشیطون 

 +خب راستش من میخوام  
 برای یه نفر خرید کنم  
 میشه بهم کمب کنی و باهام  

 بیای خرید .
 خوشحال شدم که میتونم  

 ببینمش داشتم بال در
 میاوردم   

 اما با کلمه بعدیش  اخمام تو
  

 هم رفت 
 +اخه  میخوام اهورا رو

 غافلگیر کنم   
 با عصبانیتی که سعی در

 کنترلش داشتم   
 گفتم  
 اهورا کیه دیگه - 
 +داداشمه  

 با این حرفش نفس حبس
 شدمو ازاد کردم   
 ایی بیام دنبالتکج-
#PraP 
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 مه گل 
 کنار شرکت پارک کردم  

 چون قرار بود زود بریم
 تو پارکینگ نبردمش   
 زود رفتم باال و کنار اتاق ارشا  

 ایستادم 
 یه نفس عمیق کشیدم

 خواستم برم داخل که صدای   
 منشیش اومد  
 *بله خانوم  

 اه اه این که همون منشی
 بیشعورشه ایش میمرد

 اخراجش  کنه   
 با اقای تهرانی کار دارم - 
 *ایشون وقت ندارن االنم  
 یه جلسه مهم دارن  

 یه چشم غره بهش رفتم و
 رفتم سمت اتاق ارشا   
 درو که باز کردم این دختره  
 سیریش هم پشت سرم اومد  



 565 بالشیطون 

 وقتی دیدمش دوس داشتم  
 ب*غ*لم کنه و تو اغوشش حل بشم  
  خیره شده بودیم به هم 
 به خودم اومدم و  

 قبل از اینکه این منشی
 نکبتش چیزی بگه گفتم   
 ببخشید اگه میدونستم-

 جلسه داری نمیومدم  ،فکر
 کردم بیکاری   
 +نه جلسه ندارم ،حتما منشیم  
 تاریخ ها رو اشتباهی دیده  

 *ولی قربان...
 ارشا یه چشم غره بهش رفت  
 که خفه شد  
 +میتونی بری  

 پشتشو بهم کردهمین که 
 زبونمو تا ته براش دراوردم   
 تازه یادم اومد ارشا هم  
 اینجاست  
 زود خودمو جمع کردم و  
 برگشتم سمتش  
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 داشت یا لبخند،نگام میکرد  
 ارشا - 
 +بله  
 ایش میمیره بگه جانم  
 روزای اولی که دیدمت - 
 حتی لبخندم نمیزدی  

 فب میکردم خیلی بداخالقی
  

 نم میگم بداخالقی اماالبته اال
 نه ممل قبل  ،اون موقع ازت

 میترسیدم   
 +انقدر ترسناکم  
 نه - 
 لبخندش پهن تر شد  

 +خب دیگه از چی بدت
 میومد،

 دوست دخترات-
#PraP 

 مه گل 
 +من خیلی وقته هی  دوست دختری ندارم  



 567 بالشیطون 

 اوووم خب قانع کننده نبود -
 و باهاشون باشه  ممال یه دختر  بره با کلی پسر دوست بشه 

 بعد یه مدت  با کسی نباشه
 بازم یه دختر ه*ر*ز*ه است و

 گذشتش تغییر نمیکنه   
 +اما من باهرکسی بودم به 

 خواست خودش بوده   
 اونا نفهمیدن که دارن-
 خودشونو بدبخت میکنن دیگه نمیتونن ممل یه دختر   
 زندگی کنن تو که میدونستی  

 +من هی  وقت با یه دختر نبود 
 همه اونا از قبل سرنوشتشون رو تعیین کردن .

 اما االن از کارم پشیمونم  
 باشه بیا بریم دیگه -
 +مه گل  

 بله -
 +اگه یه روزی شخصی ممل من بخواد بیاد خواستگاریت  

 قبولش میکنی 
 ��?چییییی-
 +فقط یه سوال بود منرور  

 خاصی نداشتم 
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 میخواستم بگم اگه اون شخک خودت باشی نه مملت  
 اره 

 اگه ازش مطمئن باشم و-
 بهش اعتماد کنم اره   

 حاال بریم؟؟؟
 +باشه   

 تو پاساژ کلی گشتیم  
 البته منم گفتم دوست داشتم

 دستبند طال براش بگیرم   
 اما به سلیقه تو 

 جلوی یه طال فروشی ایستاد
 +این چطوره 

 خیلی خوشگل و ساده بود  
 و کامال مردونه 

 منم چون خودش انتخاب کرده بود  
 میدونستم خوشش میاد  

 رفتیم داخل 
 +اقا لطفا ارن دستبند پشت ویترینو برام بیارید

 بعدم به دستبند اشاره کرد
 فروشنده خیلی زود اوردش 



 569 بالشیطون 

 قیمتشو گفت 
 خواستم کارتمو بدم که ارشا  

 با یه اخم بد گفت 
 +الزم نکرده ،خودم حساب میکنم  
 ای خدا اخه اینو کجای دلم بزارم  
 کی پول کادوی خودشو  

 میده 
 نه نمیخوام باید خودم پولشو بدم - 
 +مه گل ل  نکن گفتم حساب میکنم  
 اوففف کلی غرغر کردم  

 و بهش گفتم خودم باید
 حساب کنم اما فایده ای نداشت   
 اخرش خودش حساب کرد  

 وشنده داشت دستبندو تا فر
 تو جلدش میزاشت  

 به ارشا گفتم و از مغازه
 اومدم   

 بیرون خخخخخ اینم  از کادو
 خریدنم اخرش خودش حساب کرد،

 یه مجسمه فروشی تو پاساژ بود،
 رفتم داخل و مشغول دیدن شدم  
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 یه مجسمه قرمز  نررمو جلب کرد یه دختر با یه لباس شب
 بلند که یه گوی شیشه ای تو دستش بود خیلی ناز بود   
 *خیلی خوش سلیقه اید خانوم  
 این مجسمه ها رو همین امروز اوردیم  

 گوی از وسط باز میشه و
 میتونیم داخلش براتون حکاکی کنیم   
 همینو میخوام میشه اسم ارشا رو توش حب کنید - 
 +البته   

 فقط قیمتش...
 ط یکم زود مشکلی نیست ، فق- 
 فروشنده مشغول کارش شد  

 چشمم به یه مجسمه شبیه
 همون افتاد ولی این یه مرد بود با لباس مشکی و گوی

 دست چپش بود   
 اونم برداشتم 

 مرده کارش تموم شده بود  
 اقا لطفا وسط اینم بنویسید -

 مه گل 
 +باشه چشم  

 اسم ارشا خیلی خوب شده بود 



 571 بالشیطون 

  کار اونیکی هم تموم شد 
 هردورو تو دوتا جعبه خوشگل گذاشت  

 بعد از پرداخت پولش که دوتاشون  تقریبا قیمت همون
 دستبند  شده بود  

 از مغازه اومدم بیرون
  

 داشتم میرفتم سمت طال فروشی که ارشا رو دیدم که
 گوشیش دستشه   

 تا منو دید گفت 
 +کجا رفتی ،چرا گوشیتو جواب نمیدادی  
 رفتم مجسمه بخرم - 

 گوشیمم رو سایلنته 
 بریم  

 +باشه 
 سوار ماشین شدیم  

 چون با ماشین ارشا اومدیم 
 باید میرفتم شرکتش تا ماشینو بردارم  
 به ساعت نگاه کردم  

 بود ۶
 دوساعت دیگه باید میرفتم

 خونشون
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#PraP 
 مه گل 

 دم شرکت که رسیدیم زود خدافری کردم و 
 شدم سوار ماشین مامان 

 یه ربع بعد رسیدم خونه 
 به سمت اتاقم دویدم 

 خیلی زود یه دوش گرفتم 
 لباسمو پوشیدم و کنار میز ارایش نشستم .

 موهامو فر کردم ویه طرفم ریختم  یه شونه طالیی و ابی
 هم بهش زدم 

 یه ارایش خیلی نازم کردم 
 ارایشم تقریبا پررنگ بود 
 خیلی خوشگل شده بودم

 بود  ۷:۳۰ساعت
 اول چنتا عکس گرفتم وگذاشتم تو اینستا بعدم 

 رفتم پایین 
 با مامان خدافری کردمو با ماشینش رفتم

#PraP 
 مه گل 

 در خونشون زدم رو ترمز 



 573 بالشیطون 

 یه بوق زدم که نگهبان درو باز کرد  
 ماشینو تو پارکینگ پارک کردمو  
 رفتم داخل  

 خونه خیلی شلوغ بود 
 پارمیسو از بین جمعیت دیدم  
 که به سمتم میاد  

 بعد از احوال پرسی گفت برم
 . باال مانتومو در بیارم  

 یه باشه گفتم و خواستم ازش
 دور بشم که صدام کرد   
 +مه گل  
 جانم خره - 
 +کوفت ،میخوای شوهر کنی ادم نشدی  
 اه اه پیر خرفت - 
 +درد عوضی  ،خواستم بگم  

 رفتی باال بیزحمت یه دست
 ا بزار لباسم واسه ارش  
 باشه ،ولی نگی من انتخابش کردم - 
 بعدم از پله ها رفتم باال  
 وارد اتاق ارشا شدم  

 مانتومو در اوردم و یکم به
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 خودم رسیدم
 بعدم رفتم سراغ کمد ارشا  

 خب چی بپوشه اوووووم
 اصال ازش کم نمیشه که ابی

 بپوشه و با من ست بشه   
 یه کت اسپرت ابی  با شلوار تیره  تر  

 یه پیرهن یفید با دکمه های
 شیب مشکی هم براش

 گذاشتم   
 ولی من موندم این کی

 میخواد بیاد لباس عوض کنه   
 به ساعت بزرگ داخل اتاقش

 نگاه کردم   
 دقیقه  االنه که:اوه اوه  
 بیاد  

 دستمو سمت دستگیره بردم
#PraP 

 ارشا 
 شرکت بعد ازوقتی رسیدیم 

 رفتن مه گل با عجله رفتم باال



 575 بالشیطون 

 تا به کارام برسم   
 یکی از بهترین روزای زندگیم

 بود
 چقدر خوش گذشت وقتی  
 کنارم قدم میزد  
 حس غرور بهم دست داد  
 غرور از اینکه کنارمه  

 وقتی از طال فروشی رفت
 بیرون  فروشنده گفت   
 خانمت خیلی عجوله  
 و این کلمه خانمت عجیب  

 برام لذت بخش بود
 افکارمو پس زدم و یکم به

 کارام رسیدگی کردم   
 دقیقه از شرکت:ساعت  
  

 زدم بیرون 
 حدود یه ربع بعد رسیدم  

 خونه 
 عجیب بود تو کوچه پر از

 ماشین  بود   
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 بیتوجه بهشون
  

 درو با ریموت باز کردم و
 ماشینو بردم تو پارکینگ   
 با دیدن ماشین مه گل اما  
 خیلی تعجب کردم  
 یعنی اومده اینجا  

 با این فکر با شادی به سمت
  

 خونه رفتم 
 و درو باز کردم

 #traP  
 یهو پارمیس پرید جلوم

 _سالم داداش گلم
 خسته نباشی..

 +سالم
 _تولدت مبارک

+😳😳 
 _ولش کن اصن

 بهتر نیس بری باال لباستو عوض کنی



 577 بالشیطون 

 رو تختته + برو برو لباساتم
 وای یعنی چی؟

 پس ماشین مه گلم هم واسه همین پارک. بود
 در اتاقم و باز کردم  

 با چیزی که دیدم هول شدم
 وای مه گل ...

 چقدر تو اون لباس ناز شده  
 چشاش چه ناز و خمار بود

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم
..... 

 ️❤مه گل
 در اتاق باز شد

 قامت آرشا نمایان شد
 ی بهت زده و متعجب به من خیره بودبا چشا

 داشت میومد جلو  
 _ستت...سَـ..سالم ارشتت..

 که با تماس ل*ب*ا*م با ل*ب*ا*ش خفم کرد
 نرم و آروم میب*و*سیدم

 منم تو شوک بودم
 هیچکاری نمیکردم
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 یعنی اونم به من عالقه داشت؟؟
..... 

#traP 
 همش این جمله تو ذهنم تکرار میشد

 داشت ؟؟؟ ارشا به من عالقه
 این ب*و*سه عشِق یا ه*و*س؟

 وای...
 باالخره نفس کم اورد و محکم ب*غ*لم  

 کردو انگار یه چیزی زمزمه کرد ولی
 من نشنیدم بدون حرف ازم جدا شد

 سه تا حس متضاد داشتم
 خوشحال،متعجب،غمگین

 سریع اتاق رو ترک کردم
 و با دو رفتم پایین

 ️❤ارشا
 م و نرم و آروم ل*ب*ا*مو رو ل*ب*ا*ش گذاشت 

 میب*و*سیدمش و کمرش رو نوازش میکردم
 با تمام وجود دوستش داشتم
 آره من عاشقش بودم عاشق!

 از عشق  منی که تا چندماه پیش 



 579 بالشیطون 

 هیچی نمیفهمیدم و کل نقشی که دخترا تو زندگیم داشتن  
 یه سرویس دادن بود و بعدم ِهری

 االن عاشق شده بودم عاشق دختری  
 به من نداشتکه هی  حسی 

 اره...
 )من عاشق مه گلم! عاشقش(

.... 
#PraP 

 مه گل 
 کنار بچه ها نشستم 

 هیچی از حرفاشون متوجه
 نمیشدم  

 ارشا که از پله ها پایین اومد
 نگاهش به من بود   
 دستام از شدت هیجان میلرزید  
 سرمو پایین انداختم و  
 با ناخنام بازی میکردم  
 دلم طاقت نیاورد و دوباره  

 نگاهش کردم 
 خدایا میشه عاشقم باشه
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 یعنی عاشقم بود که ب*و*سیدم 
 اون لحضه اونقدر شکه بودم  
 که هی  کاری نکردم  

 اما خب منم میخواستمش
  

 با این سن کمم  عاشق شده بودم 
 اما به خودم مطمئن بودم  
 میدونستم که ه*و*س نیست  

 تب نفرهارشا رفت رو مبل 
 استیلی که براش گذاشته بودن نشست   
 دخترای زیاد دورش  

 بودن اما بهشون محل نمیداد
 و من از این موضود خیلی

 خوشحال بودم   
 زل زده بودم بهش و داشتم

 فکر میکردم   
 که با لبخند نگاهم کرد  
 از نگاهش خجالت کشیدم  

 و بازم سرمو پایین انداختم
 #PraP  



 581 بالشیطون 

 مه گل 
 یکم از مهمونی گذشت  

 همه اون وسط مشغول ر*ق*ص بودن.
 داشتم به ر*ق*صنده ها نگاه

 میکردم که نگار گفت   
 +یه خبر خوش  
 الی  

 بگو 
 پارمیس  

 بنال 
 +راستش من  ،خب بنیامین یادتونه؟؟؟؟

 یاسی  
 همونی که تو شمال دست مه

 گلو ناکار کرد   
 نگار  

 اره 
 خب؟؟؟؟-
 نگار  

 اونجا بهم شماره دادراستش 
  

 منم چون ازش خوشم اومده
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 بود قبول کردم   
 راستش کم کم عاشقش شدم  

 اونم چند روز پیش اومد
  

 ،بهش جوابخواستگاریم
 ممبت دادم   

 اوووم یه هفته دیگه
 نامزدیمونه   
 مبارکه عروس خانوم - 
 همه بهش تبریب گفتیم  
 همون موقع کیکو اوردن  

 طبقه ساده ولی خوشگل،یه کیب سه 
 روش دو تا شمع طالیی بزرگ  

 بود که روی شمعا با نگین کار
 رو نشون 2۶شده بود  ،عدد   
 میداد یعنی سن عشق من  

 با ذوق به سمت کیب رفتم و
 پیش بقیه ایستادم   

 بچه ها هم دنبالم اومدن  کنارم
 از نزدیب به کیب نگاه کردم .



 583 بالشیطون 

 با شکالت و کیب یه مجسمه
 ولو  شبیه ارشا درستکوچ

 کرده بودن خخخخ   
 خیلی باحال بود  

 در واقع شخصیت کارتونی
 ارشا بود   

 کنار کیب طبقه دوم هم یه
 قلب شکالتی   
 بود و کنار اخرین طبقه  

 یه دختر بود که با خامه و ژله
 رنگی درست شده بود   

 ارشا یه برش بزرگ به سه
 طبقه ی کیب زد

#PraP 
 مه گل 

 همه گفتن مبارکه 
 یهو من اون وسط گفتم 
 من قل*ب*شو میخوام 
 همه اول با تعجب نگام 

 کردم بعدم خندیدن 
 اما ارشا یه جور خاصی نگاهم میکرد 
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 اروم یه چیزی زمزمه کرد 
 بعدش گفت 

 +باشه 
 کیکو بین همه تقسیم کردن 

 قلبه هم به من رسید
 داشتم با ولع کیکمو میخوردم 

 امان و بابای که چشمم به م
 ارشا افتاد 

 با ارشا و پارمیس رو ب*و*سی
 کردن و به ارشا 

 تبریب گفتن 
 اونا هم تعجب کرده بودن  

 ارشا گفت 
 +کی برگشتید 
 *االن رسیدیم 

 کیکا که تموم شد نوبت کادو ها شد 
 دستبند رو گذاشته بود تو جعبه اون مجسمه 

 همه کادو هاشونو دادن 
 و طبق معمول یا ادکلن بود یا لباس یا ساعت و اینجور چیزا 

 خوب شد منم نگرفتم همینجوری کلی عطر و ساعت گرفت 



 585 بالشیطون 

 اما با کسی که دیدم اخمام تو هم رفت 
 این دختره رو قبال با ارشا 

 دیده بودم 
 اونم ادکلن گرفته بود اما یه ادکلن مارک فرانسوی که 

 حداقل دو میلیون پولش بود 
 یلی ناراحت شدم خ

 حتما هنوز با هم دوستن 
 که اینجور کادویی براش 

 گرفته 
 ولی ارشا خیلی سرد تشکر کرد 

 کادوشو از دستش گرفت 
 یهو

#PraP 
 مه گل 

 یهو ادکلن از دستش افتاد و شکست  
 +ام ببخشید حواسم نبود  

 دختره 
 *اشکال نداره عزیزم  

 داشت حرص میخورد  ولی به
 نمیاوردروی خودش 

 کامال مشخک بود که ارشا از
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 عمد اینکارو کرده   
 با این کارش لبخند عریضی

 زدم که یه چشمب بهم زد  
 چشمام از تعجب گشاد شد  

 چند نفر دیگه هم کادو دادن که نوبت من شد
 کادومو بهش دادم اروم گفتم  
 خواستم به سلیقه خودت باشه - 
 اما خب چون خودت پولشو  

 یه کادوی دیگه حساب کردی
  

 هم برات گرفتم 
 +پس برای اهورا نبود،

 ن  -
 +مرسی شیطون بالم 

 دیگه بیشتر از این شب بهم وارد نمیشد
 اول ب*و*سش  بعد لبخنداش و

 چشمکش حاال هم که میم مالکیت
#PraP 

 ارشا 
 از پله ها پایین اومدم 



 587 بالشیطون 

 چشمم رو مه گل بود 
 واقعا وقتی دیدمش نتونستم 

 ل کنم خودمو کنتر
 خیلی خوشگل شده بود 

 اروم زبونمو رو ل*ب*م کشیدم 
 هی  وقت از یه ب*و*سه انقدر 

 لذت نبرده بودم 
 با یه ب*و*سه به اوج رسیدم 

 خدا میدونه که چقدر دوسش دارم 
 وقتی کیکو برش زدم 

 ممل بچه ها گفت که قلبو بهش بدم 
 اون لحضه دلم میخواست 

 وسط جمعیت 
 بگیرمش ب*غ*لم و لپشو بکشم 

 با لبخند نگاهش کردم و 
 زمزمه کردم 

 قلب خودم مال تو شد اینم مال تو 
 با صدای بلندتری گفتم 

 باشه -
 تصمیممو گرفته بودم 

 باید بهش میگفتم  که چقدر دوسش دارم
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#PraP 
 "ده روز بعد"

 مه گل  
 سه روز از نامزدی نگارو

 بنیامین میگذره شب قشنگی بود   
 واقعا برای دوستم خوشحال  

 شدم 
 خیلی خوش گذشت  
 امروز میخواستم برم پیش خانوادم  
 تا االنم خیلی دیر کردم  

 اونا گ*ن*ا*هی ندارن ،بهترین
 زندگی رو برام فراهم کردن   
 اگه نبودن شاید تو پرورشگاه  
 بزرگ میشدم  
 ن هی  چیزی برام کم نزاشت 
 خونه ،ماشین ،لباس ،پول  

 همه اینا رویای خیلیا بودو
  

 اونا به من دادنش
 شاید اگه تو پرورشگاه بودم  



 589 بالشیطون 

 شخصیتم عوض میشد  
 قطعا اینی که االن هستم نبودم  
 لباسامو پوشیدم  
 بابا دوروز پیش برام ماشین خرید  

 میخواست یه ماشین گرون
 قیمت بگیره اما من قبول

 گفتم بازمنکردم و 
 میخوام 2۰۶

 سفیدم شدم و 2۰۶سوار  
 به سمت خونه خودمون  

 رفتم 
 تو راه گوشیم زنگ خورد  
 پارمیس بود  

 اتصالو زدم و گوشیو رو
 داشبرد گذاشتم   
 سالم پارمیسی - 
 +وای سالم مه گل  
 این چه صداش هیجان زده است  

 خبریه؟؟؟؟؟-
 +اره

 االن باید بگم چه خبری ؟؟؟-
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 بنال دیگه خب  
 +میخوام عروس بشم  
 با این حرفش پقی زدم زیر خنده  
 تعجب کرده بودم اما خب  
 شدت خنده ام از تعجبم بیشتر بود  
 وای تو چقدر هولی - 
 البته کم کم داشتی میترشیدی  

 +خفه بیشعور عوضی
 ،ایییییش   
 خب بابا ،حاال دومادمون کیه-
 +احسان ،دوست ارشا   
 همون که تو شمال دیدیش  
 اهان همون که چشم ازت - 

 بر نمیداشت
 پس پارمیس خانومم دوسش داره  

 +خب ،خب اره خیلی وقته که
 دوسش دارم   
 ای خدا ،تو نگار که رفتید-

 قاطی مرغا ،یاسی هم که
 منترر پسر عمش درسش



 591 بالشیطون 

 تموم بشه و برگرده ایران
  

 منو الی موندیم 
 متون +اره باید ترشی بندازی 
 خفه ،کوفت - 
 سالم تموم نشده 2۰من هنوز  
 +باشه حرص نخور  
 فعال بای برم به نگارم خبر بدم  

 خدافو -
 
 

#PraP 
 زنگ خونه رو زدم 

 در باز شد  
 واردحیاط که شدم  
 مامانو دیدم که به سمتم میومد  

 فاصله باقی مونده رو من
 دوییدم و خودمو تو اغوشش انداختم   

 کلی حرف زدن و رفعبعد از 
 دلتنگی   
 رفتیم داخل   
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 مهسانو رو پام نشوندم و
 اسباب بازی هایی که از قبل

 خریده بودم رو بهش دادم   
 اونم برام کلی شیرین زبونی کرد  
 تا شب کنار مامان نشستم  
 بابت اینکه بهشون سر نزدم  
 عذر خواهی کردم و گفتم  
 به زمان  نیاز داشتم  
 نزاشتم به بابا و مهیارم  زنگ بزنه  

 اونام وقتی شب اومدن خیلی
 شکه شدن   

 البته کلی هم با مهیار دیونه
 بازی در اوردیم و مامان و بابا

 بهمون خندیدن   
 دو تا خانواده داشتم که هردو

 از هم مهربون تر بودن   
 از خدا به خاطر داشتن چنین

  
 خانواده ای ممنونم

 نوادم موندم وشب رو کنار خا



 593 بالشیطون 

 تو اتاق قبلیم خوابیدم   
 روز بعدشم  

 بابا سرکار نرفت و همه با هم
  

 رفتیم گردش،
 شبم اهورا زنگ زد و پرسید

 که بر میگردم یا نه   
 منم  برگشتم البته مامان

 خیلی اصرار کرد که بمونم   
 اما قول دادم که چند روز

 دیگه بازم بیام
#PraP 

 مه گل 
 بچه ها زنگ زدمامروز به همه 

 بریم بیرون اما پارمیس و نگار
 نتونستن بیان و با نامزداشون  

 قرار داشتن 
 بماند که چقدر حرص خوردم

 اما خب قرارو کنسل نکردم  
 یه مانتوی مشکی که جلوش

 کوتاه تر از پشتش بود با یه
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 شال و شلوار  سفید پوشیدم
  

 کیفو کفش مشکیمو برداشتم 
 دم و دم در کفشارو پوشی 

 رفتم رو تاب نشستم  و منترر
 شدم که الی و یاسی بیان سراغم    

 چند مین بعد گوشیم زنگ
 خورد   
 الی بود ،اتصالو زدم  

 قبل از اینکه چیزی بگم گفت
  

 +دم در منترریم زود بیا 
 بعدم قطع کرد  
 خخخخ بچم ترسید شارژش  

 تموم بشه 
 زود درو باز کردم و سوار  
 شدم   

 هرکدوم پس گردنیبه 
 خوشگل  زدم که یکمم فحش نسارم کردن   
 صدای اهنگو تا اخر زیاد کردیم  



 595 بالشیطون 

 ماشین این الی عوضی هم یه سیستم پخش توپ روش بود  
 جیغم میزدیم  خودمونم نمیشنیدیم  
 تو خیابونا ویراژ میدادیم  

 که بعله 
 بازم اقایون پلیس  
 البته صداشون نمیومد  

 سوناتایماشینم که یه 
 شخصی بود فقط یه چراغ باالش بود   
 پشت سرمون بودن و اشاره میکردن بزن کنار  
 منم که هول شده بودم  
 زود سه تا دستمال مرطوب در اوردم  

 بگیرین بپاکین شالتونم بکشید جلو -
 حوصله نصیحت ندارم  

 تو چند ثانیه ممل جت
 ارایشامونو پاک کردیم   

 از ماشین پیاده شدیم
 یه پسره خوشگل و مامانی  

 اومد 
 

 +گواهینامه ،کارت ماشین 
 الی مدارکشو نشون داد 
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 +خانوم از شما بعیده  
 این چه طرز رانندگی کردنه

 الی ممل بچه های دوساله  
 گفت 

 *ببشید 
 +ماشینتون توقیف میشه

  
 خب جناب سروان تکرار نمیشه ببخشید دیگه -
 +سروان نیستم ،سرگردم  

 در هر صورت ماشین باید توقیف بشه 
 همون لحضه یه پسر که خیلی شبیه این یکی بود اومد  

 پایین از ماشینو گفت 
 *ابتین شرطو بردی حاال بیا بریم اداره که کلی کار داریم 

 هردوشون شرود کردن به خندیدن  
 این یارو سرگرده یا همون ابتین  

 گفت 
 ه راهنمایی و رانندگی  +حیف که سرگرد نیروی انترامیم ن 
 بعدم خندید  
 این الی خانومم وحشی شد و با کیف دستیش چنتا کوبید تو سر پسره  
 حدوده چند دقیقه دوتاشون هنگ کردن  



 597 بالشیطون 

 الی به خودش اومد  
 زود گفت 

 *من ،من خب ببخشید  
 بعدم سوار ماشین شد و گاز داد رفت 

 منو یاسی یه نگاه به هم کردیم  
 یاسی - 

 +هوم؟؟؟
 این چرا رفت؟؟؟-
 +نمیدونم  
 کیف پولت که باهاته دیگه - 

 +نه 
 با این حرفش یه جیغ کوچولو کشیدم  
 اون دوتا پسره خرفتم داشتن بهمون میخندیدن  

 میشه به جای خندیدن-
 یکیتون گوشیشو بده که   
 بهش زنگ بزنیم  
 ابتین گوشیشو سمتم گرفت  

 شمارشو گرفتم بعد چنتا بوق
 جواب داد  

 +بله ؟؟
 بیشعور عوضیه اشغال خر -
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 گمشو بیا اینجا واسه من
 سوار ماشین شده رفته  

 حداقل کیفامونو بیار بده
  

 +ببخشید من هول کردم
 نفهمیدم چیشد ،االن میام  

 گوشیو قطع کردم و منترر شدیم که بیاد
 وقتی اومد بدون اینکه به اون دوتا محل بزاریم  

 اشین شدیم و الی حرکت کردمنو یاسی سوار م
#PraP 

 ارشا 
 تو اتاقم مشغول کشیدن 

 نقاشی بودم  
 نقاشیه چهره دختری که  

 به خاطر سه روز ندیدنش
  

 دارم دیوونه میشم 
 خیلی دلتنگشم  

 به مجسمه رو میزم نگاه
 میکنم و لبخند میزنم   



 599 بالشیطون 

 باید بهش بگم  
 اما خب نمیدونم چطور باید  

 بگم 
 میترسم از اینکه پسم بزنه  

 ولی باید بگم
  

 من بین عشق و غرور ،عشقمو 
 انتخاب کردم  

 غرور من شیشه عمر منه اما
 مه گل از عمرمم برام با ارزش تره   

 به نقاشیش نگاه کردم 
 به زیبایی خودش نبود اما  
 برای من زیبا بود  

 چند روز بود که رو این تصویر
 کار میکردم و حاال   
 اماده شده بود  
 بوم ،قلم و رنگارو برداشتمو  
 ی اتاق گذاشتم گوشه 
 یه پارچه هم روی بوم انداختم  

 امروز باید با مامان و بابا
 صحبت کنم   
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 پارمیس با دوست صمیمیم  
 نامزد کرده  

 اول که احسان بهم گفت
 پارمیسو دوست داره

 عصبانی شدم ،حتی زدم تو گوشش   
 خودمم مه گلواما خب من 

 دوست داشتم   
 با یاداوری این موضود که

 دوس داشتن دست خود ادم نیست   
 اروم شدم و گفتم پارمیس

 باید جواب بده نه من   
 که جواب پارمیس خانومم

 ممبت بود
#PraP 

 ارشا 
 رفتم پایین  

 مامان کنار تی وی نشسته بود
 و برنامه اشپزی نگاه میکرد

  
 ر میکنهحاال هرکی ندونه فک



 601 بالشیطون 

  
 مامان غذا درست میکنه 

 رفتم کنارش نشستم و تی وی
 رو خاموش کردم   
 +ِا ارشا چرا تی ویو خاموش میکنی  
 میشه حرف بزنیم - 

 +جانم پسرم مشکلی پیش اومده ؟؟؟
 نه ،باید مشکلی باشه که با - 
 هم حرف بزنیم  

 +چه میدونم اخه کم پیش
 میاد تو چنین پیشنهادی بدی   
 خب بگو پسرم میشنوم  

 خب ،خب من نمیدونم-
 چطور بگم  

 واقعا برام سخته ،
 همون موقع صدای پارمیس اومد  

 *ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتامت
 سالم - 
 +سالم دخترم ،پس احسان کجاست  

 *اون یکم کار داشت منو
 رسوند رفت  
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 +اهان  
 پارمیس خسته نیستی - 

 ،چطور؟؟؟*نه داداش 
 میشه بیای بشینی - 
 اومد کنارمون نشست  

 *جانم 
 تو موضوعو میدونی ،فقط-
 میخوام به مامان بگم   
 اما دوست داشتم تو هم باشی  

*😳 
 سالمه 2۶مامان من -
 +خب اینو میدونم عزیزم  
 یکم ساکت شدم  
 نمیدونستم چی بگم ،بگم زن میخوام  
 سکوتم داشت طوالنی میشد که مامان گفت  

 +صبر کن ببینم ،خبریه ؟؟؟
 چه خبری .-
 +ممال  استین باال زدنو از این حرفا  
 یا خدا  چه زود گرفت  
 خب ،اره - 



 603 بالشیطون 

 +از االن بگم عمرا من بزارم  
 با اونی که میخوای ازدواج کنی  

 چیییی؟؟؟؟؟؟-
 بی +چیه میخوای بری با یکی از اون دوس دخترای

 خانوادت ازدواج کنی دیگه   
 معلوم نیست با چند نفر بودن

  
 *نه مامان ارشا یکی دیگه رو میخواد 

 تازه چندین ماهه که ارشا دوس دختر نداره
#PraP 

 ارشا 
 +خب ،پس کیه این دختریی

 ی مارو برده که دل ارشا  
 میشناسیدش - 
 دوسِت پارمیسه  

 +کدومشون ؟؟
 مه گل - 
 با این حرفم مامان یه لبخند زد  

 +باشه گل پسرم
  

 با خانوادش صحبت میکنم 
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 نه-
 *چرا؟؟؟

 میخوام اول با خودش حرف بزنم - 
 +باشه.

 پارمیس
  

 *بله 
 +یه زنگ بزن به عروسم بیاد ببینمش  

 مامان ،گفتم که میخوام اول-
 خودم باهاش صحبت کنم

  
 +باشه مادر ،خب پارمیس

 میخواد زنگ بزنه دوستشو دعوت کنه   
 با فکر به اینکه امشب ببینمش  

 یه لبخند زدم که مامان 
 شرود کرد به خندیدن  

 هی با پارمیس دستم
 مینداختن 

#PraP 
 ارشا 



 605 بالشیطون 

 بعد از اینکه مطمئن شدم
  

 مه گل میاد زود رفتم باال 
 حاال که میاد اینجا  
 باید یکم به خودم برسم  
 یه دوش گرفتم رفتم حموم ، 
 زود اومدم بیرون  
 واسه لباس گیر کردم چی بپوشم  

 نمیشد لباس بیرونی بپوشم .
 لباس راحتیم نمیدونستم

 کدوم بهتره   
 یکم تو لباس راحتیام و گشتم  

 یه تیشرت استین کوتاه طوسی 
 با یه شلوار ورزشی ادیداس  
 مشکی پوشیدم  

 موهامو  به سمت باال اتو
 کشیدم و با اسپری ثابتش کردم   
 ادکلنمم رو خودم خالی کردم  

 دستبندی که کادوی مه گل بود
 رو دوباره دستم انداختم   
 و رفتم پایین  
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 مامان کنار بابا نشسته بودو  
 داشتن با هم حرف میزدن

  
 بابا تا منو دید گفت 

 *به به اقا ارشا ،مبارکه
#PraP 

 ارشا 
 کردم با تعجب به بابا نگاه

  
 بعدم رو به مامان گفتم 

 �😳�?گفتی؟؟؟؟؟؟؟-
 +اره باباتم باید بدونه سرت

 به سنگ خورده ادم شدی
  

 *نیازی به گفتن نبود 
 حس کرده  بودم بابقیه دخترا

 برات فرق داره   
 درست از روزی که با پدرش

  
 قرارداد کاری بستیو 



 607 بالشیطون 

 دعوت به خونشو قبول کردی  
 گل، والبته زل زدنت به مه

 خواستم حرف بزنم که صدای  
 زنگ خونه  اومد 

 زود به سمت در رفتم اما خب  
 باید ممل همیشه  خدمتکار باز میکرد 

 دوباره سرجام برگشتم  
 اما دلم طاقت نیاورد و دوباره

 به سمت در رفتم   
 که مامان و بابا و  پارمیس

 زدن زیر خنده   
 با اخم بهشون نگاه کردم  

 به سمت دربعدم رومو 
 برگردوندم

#PraP 
 ارشا 

 مه گل که اومد داخل اخمم  
 تبدیل به یه لبخند خیلی محو شد

  
 خیلی خوشگل شده بود 

 اما خب با دیدن مانتوی جذب
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 و کوتاهش  بازم اخم کردم   
 +سالم  

 سالم خوش اومدی ،-
 +مرسی

 با هم رفتیم سمت بقیه  
 مامان و بابا سعی داشتن  
 خندشونو قورت بدن  
 پارمیسم با چشم و ابرو  
 به مه گل اشاره میکرد  

 مه گل با هرسه تاشون احوال
 پرسی کرد و رفت کنار

 پارمیس نشست   
 منم رو یه مبل تب نفره کنار

 مامان و بابا  و درست
 روبروی مه گل نشستم

 با شوق بهش نگاه میکردم  
 و از اطرافم غافل بودم که  

 ر گوشم گفتیهو بابا زی
#PraP 

 ارشا 
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 +غرق نشی، خودتو جمع کن  
 جلوش بندو اب دادی ها  
 بعدم یه تب خنده کرد  
 سرمو پایین انداختم چون اگه باال بود  
 به اون زل میزدم  

 البته االنم زیر چشمی همش
 نگاهش میکردم   
 یکم مامان با مه گل صحبت کرد  
 پارمیس رو به مه گل گفت  
 تو اتاق من  *پاشو بریم 

 با این حرفش یه چشم غره
 بهش رفتم که فورا گفت   
 *البته اگه نمیخوای نمیریم ها  
 +نه بریم عروس خانوم  
 بعدم یه چشمب زد  
 دلم براش ضعف رفت  
 اونا با هم رفتن  باال  
 منم گوشیمو برداشتم و نتمو روشن  
 کردم  

 یکم تو گروه ها پی ام دادم و
 طبق معمول چراغ سبز   
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 دخترا  
 مخاطبامم چب کردم  
 که چشمم به پروفایل مه گل افتاد  
 زدم رو عکسش ،باز که شد  
 اروم اروم شرود کردم به  
 خندیدن  
 نوشته بود  
 "شمایی که قراره در اینده  

 شوهر من بشی
 دلم خعلی برات میسوزه  
 بی شب من تاوان تمام  

 گ*ن*ا*هاتم"
 تو گالریم ذخیرش کردم و از  
 تلگرام اومدم بیرون  
 یکمم تو اینستا چرخیدم  
 که خدمتکار صدامون زد  

 بریم سر میز
#PraP 

 مه گل 
 تو اتاق پارمیس نشسته بودیم



 611 بالشیطون 

 و با هم حرف میزدیم   
 که گوشیش زنگ خورد  
 با لبخندی که رو ل*ب*ش اومد  
 فهمیدم احسانه  

 شرود کردن به حرف زدن
  

 عالقه ای به گوش دادن
 نداشتم   

 بعد از اینکه قطع کرد جریان
 دیروز رو که با الی و یاسی   
 رفتیم بیرون براش تعریف  

 کردم 
 هردومون قهقهه میزدیم و

  
 صدای خندمون کل اتاقو

 برداشته بود   
 که در زدن  

 خدمتکارشون بود که گفت
 بریم شام بخوریم

 پارمیس تا رسیدیم سر میز
 ش میخندیدهم
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#PraP 
 مه گل 

 شامو که خوردیم  
 بابای پارمیس گفت
 *خب دخترا به چی

 میخندیدین   
 +وای بابا اگه بدونی الی

 دوستم  
 چطوری گاف داده  

 *پس غیبت دوستتو میکردی
 +خخخ خب خنده داره دیگه

  
 مه گلی تعریف کن 

 دیگه 
 یه چشم غره بهش رفتم و

 شرود کردم دوباره ماجرارو   
 تعریف کردم  

 خونه داشت منفجر میشد از
 بس خندیدن   

 اما چون من خودم صحنه رو



 613 بالشیطون 

 از قبل دیدم خیلی واسم
 خنده دار نبود   

 مدام حواسم به ارشا بود
  

 که میخندید 
 ام دوست داشتم برم

 انگشتمو بزارم رو چال گونش   
 به زور خودمو کنترل کردم

  
 خندشون که بند اومد 

 یکم حرف زدیم  
 نگام به ساعت افتاد  
 یکم که چه عرض کنم  

 چند ساعتی فب زده بودیم و
 شب بود۱2ساعت   
#PraP 

 مه گل 
 از جام بلند شدمو گفتم  

 خیلی خوش گذشت ،مرسی-
 از دعوتتون   
 بهتره که دیگه برم  
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 پارمیس  
 *یکم دیگه میموندی،

 نه مرسی دیر وقته - 
 ارشا گفت  
 +این وقت شب میخوای کجا بری  
 شبو اینجا بمون  
 نه باید برم - 

 +خیلی خب خودم
 میرسونمت   
 ماشین همراهم هست-
 ،ماشینو چیکار کنم   
 +با ماشین خودت میریم  
 از اونور من با تاکسی میام  

 نیازی نیست تو زحمت-
 بیوفتید   
 خب تنها میرم  
 +همین که گفتم  
 افتاد اومد  بعدم همراه من راه 

 ی زورگوایتتتتتتتتتتتتتتتتتش پسره
#PraP 
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 مه گل 
 هردو  سوار ماشین شدیم و

 حرکت کردم   
 وقتی رسیدیم  زدم رو ترمز  

 خدافری کرد
 از ماشین پیاده شد که بره

 اما خب دلم نیومد بزارم با
 تاکسی بره

 زود از ماشین پیاده شدمو
  

 اسمشو صدا زدم 
 ارشا - 
 ایستاد و به سمتم برگشت  

 تو سکوت منترر بود که
 حرفمو بزنم   
 ماشین منو ببر ،با تاکسی نرو - 

 +نمیخواد 
 خب چرا ل  میکنی این وقت-
 شب که تاکسی نیست   

 فردا هم یا من میام ماشینو
 ازت میگیرم یا ماشینو میدی
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 یکی برام بیاره .باشه؟؟؟؟
 +باشه  
 رفت سوار ماشین شد  
 رکت نکرد اما ح 

 پس چرا نمیری-
 +تو برو تو منم میرم  

 با این حرفش کلی فکرای
 دخترانه به سرم زد که سعی

 میکردم پسشون بزنم   
 درو با کلید باز کردمو رفتم داخل  
 در ورودیو باز کردم که دیدم  

 هرسه تایی نشستن و دارن
 فیلم ترسناک میبینن   
 شما هم که با من اشنایی دارید  
 از بچگی کرم داشتم  

 یکم فکر کردم و یواش یواش
 از پله ها رفتم باال    

 تو اتاقم یه ملحفه سفید
 برداشتم و دورم انداختم اما

 ننداختمش رو صورتم   



 617 بالشیطون 

 با لوازم ارایشم دور چشامو
 کامال سیاه کردم   

 با رژ  تریاکی رنگمم که خیلی
 تیره بود ل*ب*م و اطرافشو

 حسابی رنگی کردم   
 با سایه طوسی یه چیزی تو

 مایه هایه رژ گونه زدم   
 موهامم نصفشو اوردم تو

 صورتم   
 خودمم از قیافم ترسیدم  

 چه برسه به اونا
#PraP 

 مه گل 
 اروم برگشتم پیششون  
 پشتشون وایسادم و یه صدای  

 وحشتناک از خودم دو اوردم 
 مامان جیغ کشید و پرید ب*غ*ل

 کردنبابا و همو سفت ب*غ*ل 
  

 اهورا هم به سمت پله ها
 دویید که با این کارش زدم زیر خنده   
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 بابا مامانو از خودش جدا کرد
 و با ریموت المپو روشن کرد   
 هر سه تاشون تا منو دیدن  

 اروم شدن اما من ول کن
 نبودم و همش اهورا رو دست مینداختم   

 اونم همش میگفت تو جای
 من بودی بدتر میکردی در کل

 خیلی خندیدیم   
 وقتی خسته شدم یه تیکه

 دیگه به اهورا انداختمو رفتم
 اتاقم الال

#PraP 
 مه گل

  
 "یب هفته بعد " 

 امروز اخر هفته بود و مامان
 .بابا و اهورا بیکار بودن   

 واسه همین قراره بریم که
 خانواده منو ببینیم   

 خیلی دلم برای مهسان تنگ



 619 بالشیطون 

 ریمشده و از اینکه داریم می
 دیدنشون خیلی خوشحالم   

 البته برای همشون دلتنگم اما
 خب برای مهسان بیشتر

 براش یه باربی خیلی بزرگ که
 تقریبا هم قده خودشه خریدم   

 لباسامو پوشیدم و رفتم پایین 
 بابا و اهورا اماده شده بودن و

 رو مبل نشسته بودن اما   
 مامان هنوز تو اتاقش بودو  
 داشت حاضر میشد  
 یکم که گذشت اومد وحرکت کردیم  

 تو راه هم گل و شیرینی
 خریدن خخخخخ انگار داریم

 میریم خواستگاری   
 باالخره رسیدیم و از ماشین

 پیاده شدیم
 وارد خونه شدیم بعد از

 احوال پرسی و روب*و*سی با
 خانوادم  

 رو مبالی استیل گوشه
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 پذیرایی نشستیم
 

 پذیرایی نشسته مهسان روپام نشسته و شرود کرد به شیرینی زبونیروی مبالی 
 وبا باربی که براش خریده بودم رو پای خودش نشوند

 باذوق باعروسکش حرف میزد ومابالبخند نگاش
 میکردیم یکم باهم حرف زدیم

 البته مامان نبود رفته بود به غذاش سربزنه ام
 ه بود ک چقد دلم برای دست پخت خوشمزه ش تنگ شد  

 همین ک مامان برای شام دعوتمون کرد به
 سمت میز حمله ور شدم

 که همه از جمله مهیار و اهورا بهم خندیدن...
 

 مه گل
 منم زبونمو تا ته براشون در اوردم که بدتر شرود کردن به خندیدن

 منم نامردی نکردم و هردو لنگه کفشمو
 دراوردم و به سمت هردو پرتاب کردم

 دل مهیار که از درد خمیکیش خورد تو 
 شدو اون یکی هم خورد تو سر اهورا،اونم

 دستشو رو سرش برد یهو هردو به سمتم
 خیز برداشتن که منم دویدم و خودمو
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 پشت دوتا بابامقائم کردم   
 اونا که نمی تونستن بگیرنم چشم غره

 میرفتن منم هی زبونمو درمیاوردم براشون
 
 

 ��?همگی رفتیم سرمیز شام
 ع شرود ب خوردن غذا کردمبا ول

 بعد از اینکه ک کامال سیر شدم  
 تشکر کردم و طبق عادت همیشگی  

 ظرفهای خودمو گذاشتم داخل ماشین ظرفشویی
 بعدم رفتم روی مبالی پذیرایی نشستم  

 نتمو روشن کردم و رفتم تلگرام
 برام اومده بودPPطبق معمول کلی

 یاسی نوشته بود
 سالم

 ا بریم کوه؟؟مه گل پایه ای فرد
 ج دادم

 سالم یاسی خررررره
 ن اصن حسش نیس

tPبعدی از پارمیس بود ک احوالپرسی کرده بود 
 ج اونم دادم
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 را نداشتمPPحوصله ی بقیه ی  

 اخه همش از طرف پسرای مزاحم
 بود ک از اعضای گپ بودن

 و می اومدن پی وی
 همین جوری سرسری ازشون گذشتم ک پی امی رو دیدم

 گل انالین شدی ج بده سالم مه
 کارت دارم اما حسش نیس بزنگم

 سالم تنبل خان
 چه مرگته؟؟

 بنال ببینم ک چی شده؟؟
 زودی ج داد

 مه گل اون پسره همون پلیسه رویادته؟؟
 کدووم؟؟

 همون ک ایستگامونو گرفت تو خیابون؟
 اهان اون ک اسمش ابتین بود

 اره همون
 خب؟
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 اوووووم راستش چطور بگم
 ممل ادم 

 البته می دونم ک ادم نیستی
 کوفت اصن نمیگم

 اه چ لوس شدی بنال دیگه  
 نوووووچ

 بعدشم افالین شد
 
 
 

 باحرص گوشیمو
 پرت کردم کنارم

 اییییییش دختره ی  
 لوووووووس

 دیدم حوصله م  
 داره سر میره

 ی نگاه ب اهورا و مهیار
 کردم ک دیدم

 کنارهم نشستن
 ودارن میخندن

 ازجام بلند شدم
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 رفتم کنارشونو 
 اقایون روی ی  

 مبل دونفره
 نشسته بودن

 فکری ب سرم زد
 و خودمو

 ب زور وسطشون
 جاکردم

 مهیار:مه گلی
 مه گل:هووووووم

 مهیار:عزیزم جا قحطه احیانا؟؟؟
 اهورا:پاشو پاشو ببینم

 مه گل:نووووووچ
 اهورا:پا میشی یا با همون لنگه

 کفشت بلندت کنم؟؟؟
 خودمو زدم ب مرلومیت

 سرمو انداختم پایین
 وبا انگشتام بازی میکردم

.. 
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 وسعی کردم  
 ک بغض داشته باشم

 گفتم
 باشه پامیشم

 فقط میخواستم
 فقط میخواستم  

 پیش داداشای
 مهربونم  

 بشینم
 میخواستم ازکنارشون بلند شم

 ک ب صورتشون  
 با حالت ناراحت  

 نگاهی کردم
 حس کردم

 صورتشون حالت مهربون
 تهب خودش گرف

 خواستم  
 ی لبخند خبیی  

 بزنم اماااااااا
 اماااا هرجورشده جلوشو  

 گرفتم
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 تا حدامکان  
 سعی کردم کرم درونمو

 ک هرلحره امکان ریخته شدن
 مهار کنم

 نباید دستم رو  
 میشد  دارم نقش بازی  

 می کنم
 تا بفهمم ب چی میخندیدن

 تو فکر بودم
 ک اهورا صدام زد
 مه گلی غرق نشی

 گل:نترس شنا بلدممه 
 بااین حرفم دوتایی  

 باهم بهم خندیدن
 دوباره رفتم تو

 جلد مرلومیت
 و نگاشون کردم
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 دوباره سرمو انداختم
 پایین

 ک صدای مهیاردر اومد
 نبینما مه گل
 بابغض گفتم
 چیو نبینی؟؟

 مهیار:نبینم خواهر کوچولوی
 خوشگلم

 ناراحت باشه
 دنیام میریزه بهم

 ی کوچولو ناراحتیاگه حس کنم فقط 
 خودمو براش لوس کردم

 و بیشتر چسبیدم بهش
 البته ی جورایی  
 هم لم داده بودم  

 تو ب*غ*لش
 دستشو از سر محبت روی سرم کشید

 اهورا هم  
 با ی محبت برادرانه

 بهم زل زده نگاهم میکرد
 ولبخند میزد
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 منم دیدم االن
 بهترین موقعیته

 ک سر از کارشون دربیارم
 مصاف نشست

 وگفتم
 ببینم

 قبل از این ک من بیام
 داشتین ب چی  

 میخندیدین هااااااا؟؟؟؟
 یهویی هردوباهم

 با ی حالت دستپاچه
 گفتن

 هیچی هیچی
 ب نررم دوتاشونم ی جوری بودن

 این هول کردنشون
 باهم حرف زدنشون منو ب شب انداخت

 ی جورایی هول کردنشون بودار بود
 رو به هردوشون گفتم

 مطمئنید؟؟؟؟
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. 
 
 

 مطمئنید هیچی!!؟؟
 مهیار:آره

 اهورا:آره راست میگه
 هیچی نیس

 ازجام بلند شدم و دست
 ب کمر روب روشون واستادم

 انگار ن انگار
 ک همین چندلحره

 پیش بود ک
 خودمو زده بودم

 ب مرلومیت
 با چشمای تیز شده ام
 ب هردوتاشون نگاهی

 انداختم
 یدید!؟و گفتم پ نمیگید ک ب چی میخند

 اهورا:گفتیم ک هیچی
 پ ک اقایون تصمیم گرفتین ک نگید  

 ب چی می خندیدین
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 صدامو انداختم
 پس کله م  

 وهرچی توان داشتم داد زدم
 بابا،بابا

 هردوشون نگران باهم ب  
 سمتم اومدن

 نگرانیو میشد تو چهرشون ب وضوح دید
 منم ک ازطرفشون عزیزکرده بودم

 ازموقعیتم سواستفاده کردم
 ودر جواب بابا متین ک نگرانم شده بود

 گفتم
. 

 بابا متین گفت:چی شده دخترم؟
 چرا جیغ میزنی جیغ جیغوی من؟

 طوریت شده ک باعی شده دادو هوار راه بندازی؟
 

 منم با اشاره ی چشم مهیار و اهورا رو نشون دادم
 و گفتم همه چی زیر سر این دوتاست  

 تقصیر اینا بود ک من صدام رفت باال
 بعدم با دست اهورا و مهیارو نشون
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 دادم
 و گفتم دقیقا همین دوتا اقایون

 اهورا و مهیارک بااسترس
 نگاهمون میکردن  

 انگار نمی تونستن حرفی بزنن
 بابا:خب مگه چیکارکردن

 گل دخترم؟؟
 مه گل:ببایی بهتره از خودشون بپرسی

 بپرس چیکارکردن؟
 ب من ک جواب

 درست و حسابی نمیدن
 جواب شمارو بدنشاید 

 بابا متین رو کرد ب مهیار
 و گفت مهیار

 مهیار:جونم بابا
 متین:مهیار پسرم با مه گل  

 چیکار کردین شما دوتا؟
 مهیار:هیچی بابا،

 فب کنم مه گل حالش خوب
 نیست
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 نخیر حال من خیلی خوبه
 اینا دارن

 ی چیزیو ازم پنهون می کنن
 اهورا:خب حتما  

 دونیالزم نیست ک توهم ب
 مه گل:اینجا چیز پنهونی نداریم

 مهیار:اونوقت چراااا؟؟؟
 مه گل

 خب،خب اخه
 من باید بدونم

 وگرنه همش فکرم درگیر
 دلیل خندتون میشه

 بابااینا ک دیدن بحی جدی نیست
 و من الکی شلوغش کردم  

 وکولی بازی در اوردم
 رفتن

 منم ممل بچه های  
 دوساله پامو  
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 می کوبیدم زمین
 می گفتمزمین 

 باید ب منم بگید
 من باید همه چیو بدونم

 تا بهم نگین ولتون نمی کنم
 ممل کنه می چسبم بهتون

 
 
 

 اهورا:آخه مگه تو فضولی؟
 به تو چه؟؟

 مهیاری،داداشی جونم
 ب من نمیگی ب چی مخندیدین؟؟

 مهیار:بیا اینجا وروجب فضول
 بیا پیشم

 تا بهت بگم
 رفتم دوباره وسط دوتاشون نشستم

 اهورا گوشیو در آورد
 و گفت:

 بیا داشتیم ب این
 جکا می خندیدیم
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 یعنی منو سه ساعت
 الکی سرکار گذاشتین

 مهیار:وا خودت گیر دادی
 وگرنه ما ک گفتیم

 هیچی
 حرصم دراومد

 ویب ضرب از جام  
 بلند شدم

 موهاشونو کشیدم
 مهیار:بسه مه گل کندیشون

 اهورا:ول کن موهامو
 ول می کنم امااااا

 دوتا باهم گفتن  
 اما چی؟

 ب ی شرط
 اهورا:خودت میدونی  

 ک می تونیم
 ولش کنیم

 پس خودت
 با زبون خوش ولمون کن
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.. 
 
 

 خب ولش کنم 
 برام پاستیل میخرید؟؟؟

 مهیار:خخخخخ اره میخرم برات
 اهورا:دختره ی شکمو
 میگیریم دیگه ول کن

 موهامونو
 بعد موهاشونو ول کردم
 و ب هر زور و زحمتی

 بود راضیشون کردم ک
 ک برن برام پاستیل بخرن

 وقتی پاستیالمو آوردن
 نشستم ی گوشه
 همشونو تنهایی

 خوردم)اخیش نوش جونم(
 وبعد از یکم حرف زدن

 برگشتیم خونه
 از اونجایی ک خیلی خسته بودم



wWw.Roman4u.iR  636 

 

 زود از پله ها  
 باال رفتم

 رفتم داخل اتاقم
 لباسامو عوض کردم

 همین ک میخواستم بپرم  
 تخت روی

 صدای زنگ گوشیم در اومد
 
. 
 
 

 یکم فحش نمار 
 اونی ک بهم زنگ  

 زده بود کردم
 ورفتم گوشیمو از روی میز

 برداشتم
 الی بود خخخخخخ

 چقد فحشش دادم
 اما حقش بود

 اون باشه ک دیگه منو
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 نذاره تو خماری
 حاال میدونه ک از بس کنجکاوم خیلی  

 فکرم مشغول میشه
 کنهبازم کار خودشو می 

 اتصالو زدم و گوشی رو
 گرفتم نزدیب گوشم

 ها بنال ببینم
 فقط زود ک میخوام برم بکپم

 الی:مه گل یعنی کنجکاو نشدی
 چند ساعت پیش

 چی میخواستم بهت بگم؟
 بااینکه داشتم ازفضولی  

 میمردم سعی کردم
 خودمو بی تفاوت

 نشون بدم
 گفتم نوووووچ

 اما اگه خودت دوس داری بگو
 ش خودم گفتممنو باش پی

 ک االن حسابی تو نخشی
 و واسه اینکه گذاشتمت

 تو خماری چقد ذوق کردم
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 مه گل
 واقعا تو خماری مونده بودم
 پس گفتم میخوای بگی بگو

 اگه ک نه
 گوشی رو قطع کنم

 ای کوفت قطع نکن
 االن بهت میگم وایستا ی لحره

 چقد عجولی تو  
 پس زودتر بنال

 میادک خیلی خسته م و خوابم 
 پسره ک چند ساعت پیش

 بهت گفتم
 مه گل:خب بگو

 ابتین بهم زنگ زد
 و گفت شماره ت توی  

 گوشیم بود
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 مه گل
 واقعا اون بهت زنگ زده

 بود
 واسه چی؟

 چیکارت داشت خب؟
 الی:خب مه گل امون بده

 نپر وسط حرفم
 تا برات تعریف کنم

 راستش ی جورایی گفتش
 ک باهم اشنا شیم

 ی گفتی بهش؟مه گل:خب خب تو چ
 قبول کردی؟

 بااین ک از خدام بود ولی قبول نکردم
 مه گل:چیییییییییی!!؟؟

 از خدات بود؟؟
 الی:از اخالقش خوشم میاد اخه

 
. 
 

 اون روزی ک دیدمش
 واقعا
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 جذبش شدم
 وقتی ک بهش

 جواب منفی
 دادم

 بازم اصرار کرد
 ولی من گفتم

 اگه واقعا قصد بدی
 نداشته باشین

 هی  وقت ب خودتون  
 اجازه نمیدادین

 ک بهم پیشنهاد دوستی و  
 آشنایی بدین

 اونم گفتش
 شاید نتونستم منرورمو

 بهتون برسونم
 ولی من قصد مزاحمت  

 ندارم قصدمم کامال جدیه
 میخواستم ک اول باهم

 آشنا شیم  
 و بعد از ی مدت  
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 ب همراه خانواده بیام
 خواستگاری

 پس مبارکه فکر کنم
 من موندمفق 

 الی:آره عزیزم
 گفتم بو ترشی میاد

 �😂�?نگو تویی ک ترشیدی
 با جیغ گفتم الینااااااااااااز

 جونم ترشی خانم جون
 

 از حرص زیاد و اینکه دستم
 بهش نمیرسه  

 کم مونده بود
 گریه م بگیره

 ی جیغ فرابنفش زدم  
 و گوشی رو قطع کردم

 
. 
 

 مه گل
 وردمبااینکه داشتم از حرفش حرص میخ
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 اما واقعا براش
 خوشحال بودم،خوشحال شدم

 ک خواهرم داره عروس میشه
 ی لبخند ناز کردم

 )چ خودشم تحویل میگیره،سقفو بپا رو سرمون اوار نشه(
 پریدم رو تختمو الال کردم چ زود هم خوابم برد

 صبح ک ن ولی ظهر ام ام ببخشید
 االن ک ساعتو نگاه می کنم متوجه میشم

 خواب بیدار شدم ک بعدازظهر از
 هنوز لود نشده بودم ک صدای داد و هوار

 اهورا اومد.البته صدای روده کوچیکه بزرگم بود ک داشتن سر خوردن همدیگه  
سرویس،بعداز انجام عملیات  شون رفتم  باهم جرو بحی میکردن،بی توجه به

 فوق پیشرفته تخلیه.البته گالب ب روتون
ردن ی لقمه ب دعوای این دوتا خاتمه دست و صورتمو شستم و رفتم ک با خو

 بدم ک گمون نکنم خاتمه پیدا کنه
 از تو یخچال ماست آوردم بعداز برداشتن ی چیپس همونجا رو زمین ولو شدم

 )کی میخوای ادم شی خدا میدونه(
 و شرود کردم ب خوردن حاال نخور کی بخور،انگار دنبالم کرده بودن

 با ولع همه ی چیپس و ماستو خوردم
 مال صبحونه و نهارو یکی کردم اونم با چی؟م
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 با چیپس و ماست
 رفتم جلوی تی وی نشستم کاناال رو باال پایین کردم

 یکم فیلم نگاه کردم
 اما حسش نبود،حوصله م بدجوری سررفته بود

 باید ی فکری میکردم زندگیم ی مدت بود ک یکنواخت شده بود
 اصال دوست نداشتم تنها باشم

 سرکار بودناما خب همه 
 مجبور بودم خونه تنها بمونم

 آخه همه ی دوستام داشتن متاهل میشدن 
 وسرشون با زوجاشون گرم بود

 اح حوصله پوکید
 
 
 
 

 روز بعد
 مه گل

 
 دیروز تصمیم گرفتیم بریم شمال)اینا انگار جای دیگه ای واسه تفریح ندارن(

چون حوصتتله ی االنم دارم اماده میشتتم ی ستتاعت دیگه قراره حرکت کنیم 
 رانندگی نداشتم
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 قرار شد با ماشین یکیشون برم البته قراره منم بشم سر خور
پارمیس ک قراره بامشین نامزدش احسان بیاد،نگار هم با بنیامین،الی با ماشین 

 آبتین،یاسی هم ک قراره عشقش برگرده ایران وباهامون نمیاد
براش تنگ شتتده  آرشتتا هم ک معلوم نیستتت ک بیاد یان،اما خب دلم خیلی

 امیدوارم ک باهامون بیاد
 دیشب هش دعا میکردم ک اونم بیادقراره همگی بریم ویالی بنیامین

شتم خیلی  ست دا شا اونجا رو خیلی دو شتم بریم ویالی آر ست دا اما من دو
 بهم خوش گذشته بود سری پیش

 
 
 

ی هرجا بااینکه خاطره بدی هم از اونجا داشتم نمیدونم چرا اونجا رو بیشتر از
 دیگه دوست داشتم

ی مانتوی استتپرت ستتفید ک خیلی ستتتاده بود با شتتتال و شتتلوار مشتتکی 
 پوشیدم،کتونی های سفیدمم پام کردم.

 چمدونم ب زور تا پایین پله ها بردمو کنار در ورودی گذاشتمش
 دیشب با همه خداحافری کرده بودم اخه همه ی ساعت پیش رفته بودن سرکار

 ین خانواده اضافه شدم اما دلم براشون تنگ میشهبااینکه تازه ب جمع ا
لقمه ی نون و پنیری ک مامان برام اماده کرده بود رو خوردم  و منترر شتتدم تا 

 بیان دنبالم،
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 انترارم خیلی طول نکشید
 ک صدای زنگ در اومد

 
. 
 

سمت در از بس ک هول بودم تا ته حیاط رفتم و خودم درو براشون  زود دویدم 
 باز کردم

 میخواستم ببینم ک ارشا اومده یا ن؟ فقط
 درو ک باز کردم فورا بین ماشینا چشم چرخوندم

 با دیدن ماشین کم مونده بود از خوشحالی جیغ بزنم
 تو دلم گفتم خدایا ممنونتم

 عجب حالی بهم دادی اول صبحی
 نگار:سالم

 سالم
 چمدونت کووووو؟؟؟؟

 داخله االن میرم میارمش
 ساختمان همین ک خواستم برم داخل

 صدای ارشا رو شنیدم ک گفت
 نمیخواد خودم برات میارمش سنگینه

 نمی تونی تا دم در ماشین بیاریش
 بااینکه از توجهش خیلی خوشحال بودم  
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 )بچه م فقط دوتا بال الزم داره واسه پرواز،اخه ادم اینقد بی جنبه(
 اما خب ی چیزی هم باعی شد ک اخمام بره توهم

 بهم سالم نکرد عصبانی شدم و ی اخم کردم.و اون این بود ک 
 
. 
 
 

اخمام از هم وا نمیشتتد خیلی کارش بد بود خیلی هم برخورد من اینهمه ذوق 
 داشتم بابت اومدنش 

 )خخخخخخ بچه پررو اول کوچیکتر سالم میده(بی زحمت درو هم ببندین
 بدون هی  حرفی رفت داخل منم دست ب سینه و بااخم منترر بودم ک برگرده

 وقتی اومد خیلی جدی گفت:ببخشید یادم رفت بیارمش
 ب دستش نگاه کردم چمدونم دستش بود پس چیو فراموش کرده بود ک بیاره

 واسه همین با تعجب پرسیدم چیو یادت رفت؟؟؟؟
 آرشا: ارث باباتو

 بااین حرفش اخمامو بیشتر کشیدم تو هم و رومو ازش برگردوندم
 ا اخمات تو همه؟؟ک گفت حاال نمیخوای ک بگی ک چر

 تو ک چمد دیقه پیش خوب بودی چطور شد اینقد اخمو شدی!!؟؟؟؟
 
. 
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 چون تو بی ادبی،
 باتعجب بهم نگاه کردو ادامه دادم

 وقتی کسیو می بینی بلد نیستی 
 سالم کنی؟؟

 بااین حرفم شرود کرد ب خندیدن
 میون خنده ش گفت:خانم کوچولو

 باید فب نمی کنی اول کوچیکترا ب بزرگترا
 سالم بکنن؟؟

 نخیر تو باید سالم میکردی درضمن من هیچم کوچولو نیستم
 بعد هم زبونمو تا ته براش در آوردم

 ک گفت خیلی خب حاال بیا سوار شو بریم
شید تو هم وگفت:انوقت می تونم بپرسم ک  شو ک من باتونمیام،اینبار اون اخما

 چراا؟؟
 آره می تونی

 ماش می خندیداخماشو باز کشید تو هم ولی چش
 چرا با ماشین من نمیای؟؟

 چون دوس ندارم
. 
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 چون دوست ندارم
 من با دوستام میرم

 مزاحم اونا نشو مگه نمی بینی دو ب دو نشستن
 پس حق نداری تو ماشین سیگار بکشی

 خیلی وقته ک دیگه سیگار نمی کشم
 من ک از اول از خدام بود
 وبااین حرفش زودی رفتم

 ب بچه ها سالم کردم
 و سوار ماشینش شدم

 اونم چمدونمو گذاشت عقب
 واومد سوار شد

 یکم ک گذشت دیدم این قصد  
 حرف زدن نداره

 اهنگ هم نمیذاره
 البته بهتر ک نمیذاره

 اخه همه ی اهنگاش چرت و پرتن
 واسه من اهنگای خارجی گوش میده

 
. 
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 یکم توی کولمو گشتم

 باالخره فلش دیسکمو پیدا کردم
 کردم ب دستگاه پخشزودی وصلش 

 ماشین
 همین ک شرود ب خوندن کرد  

 آرشا با تعجب ب سمتم برگشت
 این چیه گوش میدی اخه

 آهنگه
 چرت و پرت میخونه  
 عوضش کن  

 نخیرم من اهنگای زد بازیو دوس دارم
 بی توجه ب حرف من فلشمو در اورد

 ک جیغ زدم
 آرشا همین االن فلشمو بذار

 سرجاش
 بود کاینقد صدام زیاد 

 شرود کرد ب خندیدن
 اینبار باصدای بلندتر

 و صد البته جیغ جیغوتر گفتم
 نخند فلشمو پس بده
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 باشه خانمم جیغ نزن
 اینم از فلشت

 ی لحره ب گوشام شب کردم
 �?این ب من چی گفت االن؟؟

 گفتش خانمم!؟
 تو چی گفتی اونوقت؟

 ��?گفتم باشه
 
 
 
 

 جیغ نزن بیا اینم از فلشت
 ه گفتین ی چیز دیگ

 ن نگفتم
 چرا من مطمئنم ک گفتی

 "خانومم"
 ن اصال من همچین چیزی نگفتم

 اماااااا
 اما چی؟

 ممل اینکه خیلی دلت میخواد و مشتاقی ک این کلمه رو از زبون من بشنوی
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 آرشا
 جان دلم

 چیییییی؟
 تو چی گفتی؟

 گفتم بله
 چطور مگه؟

 اخه چرا منو اذیت می کنی؟
 من مطمئنم ک االن گفتی 

 جان دلم
 ن بله

 ن ممل اینکه مشکل شنوایی پیدا کردی
 دیگه کم مونده بود ک گریه م بگیره

 
 
 

 با حرص از ماشین پیاده شدم
 و درو محکم بستم

 بالفاصله بعد از پیاده شدن من
 صدای در ماشینو شنیدم

 واین یعنی ک آرشا هم بعد از من
 از ماشین پیاده شده
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 مه گل کجا میری؟
 بیا سوار شو

 خوامنمی
 دیوونه تو جاده ایم

 کجا میخوای بری آخه؟
 تو ماشین تو نمیام

 مه گل کم منو حرص بده
 بیا سوار شو

 بااین حرفش دست ب کمر وایستادم
 و گفتم من تو رو حرص میدم

 یا تو منو؟ت
 تا قبول نکنی ک تو ماشین گفتی  

 خانومم
 و

 جان دلم سوار نمیشم
 خیلی خب من اینا رو گفتم

 سوار شو بریمحاال بیا 
 االن از بقیه عقب می مونیم

 نووووچ
 اووووم خب من مشکل شنوایی دارم یا تو؟
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 یاتو
 دیگه موقعیتمو فراموش کردم  

 کتونیمو از پام در اوردم و ب طرفش پرتاب کردم
 

... 
#traP 
 

 لنگه کفشمو تو هوا گرفت
 نکن شبطون بال

 من ب درک خودت بی کفش اذیت میشی
 بهش بگمخواستم ی چیزی 

 ک نگام ب پای برهنه م افتاد
 کفشمو بده زود

 نمیدم
 میگم کفشمو بده

 منم ک گفتم نمیدم
 دویدم سمتش ک  

 ک کفشمو ازش پس بگیرم
 اما وسط راه پام روی سنگ  

 رفت و اخم رفت هوا
 همونجا نشستم زمین
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 آرشا دوید طرفم
 کنارم نشست

 چت شد مه گل
 حالت خوبه عزیزم؟

 کنهآی ن پام درد می 
 

.. 
#traP 
 

 آی ن پام درد می کنه
 بذار ببینمش

 ن ن نمیخوام  
 دست نزن درد می کنه

 همش تقصیر تو بود  
 آی خدا پام میسوزه

 پامو تو دستش گرفت
 منم همش بخاطر دردم ناله میکردم

 )زر میزنه دردم نداره داره خودشو لوووس می کنه یکم زیادی لووووسه(
 زخمی شده

 شمو ندادیتقصیر توئه چرا کف
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 ببخشید خانم کوچولو 
 حاال بیا بریم 

 سوار ماشین بشیم
 چیزی باهام نیست ک بخوام پانسمانش کنم

 نمی تونم راه برم  
 پام خیلی درد می کنه

 
#traP 

 بااین حرفم دستاشو زیر بدنم
 انداخت و بلندم کرد

 خواست سوار ماشینم کنه
 ک ممل بچه ها شرود کردم ب جیغ زدن

 و داد و هوار کردن  
 آرشا

 آرشا کفشم
 کفشمو جا گذاشتی

 خیلی خب باشه االن میرم میارمش
 چرا جیغ می کشی

 دادو هوار کردن نمیخواد ک
 آروم هم می تونی بگی

 می خواست بزاره منو رو صندلی
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 ک دوباره با جیغ و داد گفتم
 خودم میخوام بیارمش

 خیلی تو ب*غ*لش بهم خوش گذشت
 ب*غ*لش بیام بیروننمیخواستم از 

 واسه همین اوردن کفشو بهونه کردم
 ک یکم بیشتر بمونم تو ب*غ*لش

. 
#traP 
 

 اما این بار ارشا عصبانی شد
 و گفت:بسه دیگه

 ممل بچه های دوساله می مونی
 همش داری جیغ و داد می کنی

 میدونستم ک حق با اونه  
 اما خب بازم ناراحت شدم

 حرفاش بهم برمیخورد
 نمیخواست باهام بد رفتاری کنهدلم 

 سرمو ب سینه ش فشار دادم
 تا چهره ی ناراحتمو نبینه

 طولی نکشید ک گفت
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 مه گل
 هوووووم

 ببخشید ناراحت شدی؟
 تمام سعیمو کردم ک بغض صدامو پنهون کنم

 اما انگار نمیشه
 با صدای ضعیفی ک خودک ب زور میشنیدم

 و کمی لرزش داشت گفتم ن
 
. 

#traP 
 گل داری گریه می کنی؟ آرشا:مه

 بازم جواب قبلیمو دادم
 امااین بار با صدایی ک لرزش بیشتری

 ب قبلی داشت
 گفتم ن

 آرشا:سرتو بلند کن ببینمت
 من ک گفتم ببخشید

 ی لحره عصبی شدم
 معذرت میخوام شیطون بال

 اصال بیا بازم جیغ بکش
 تقصیر من بود ن تو
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 معذرت میخوام
 ای خدا من چ غلطی کردم؟

 اینطوری مرلوم حرف نزن عزیزم
 دلم میگیره

 اب خدا این امروز ی چیزیش شده
 ایندفعه عزیزم صدام می کنه
 سعی کردم بحمو عوض کنم

 تنها چیزی ک ب ذهنم رسید
 این بود ک کفشم کوووو؟؟؟؟

 
. 

#traP 
 

 کفشم کووووو؟
 کفشمو میخوام

 باشه
 همونطور ک تو ب*غ*لش بودم  

 خم شدوبا نوک انگشتاش 
 زور ب

 کتونیمو از رو زمین برداشت
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 منم اصال ب خودم زحمت ندادم
 ک خودم برش دارم

 منو نشوند روی صندلی
 وخودشم سوار شد

 فلشمو زد ب پخشو
 گفت:هرچند ک معتقدم ک چرت و پرت میخونه

 اون اهنگای خارجی تو ک معلوم نیست
 ب چ زبونی میخوننش چرته

 حداقل معنی اهنگاش اینجوری مزخرف نیست
 اینا مزخرف نیستش

 اهنگایی ک تو گوش میدی معلوم نیس 
 معنیش چیه

 اما خدا رو شکر ممل اینا از آمازون
 فرار نکردن

 
. 

#traPp 
 

 مه گل
 هرچی فب کردم ک چیزی بهش بگم

 اما چیزی ب ذهنم نرسید
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 دست ب سینه رومو ازش برگردوندم
 یکم ب جاده چشم دوختمو مشغول تماشای خیابونای تهران شدم

 یکم ک از اهنگ گذشت
 واقعا خودم سردرد گرفتم
 اما مجبوری تحمل کردم

 )راست میگه خدایی چ آهنگایی تو گوش میدی(
 همین ک اهنگ تموم شد زود
 فلشمو در آوردم و زیر چشمی

 ب آرشا نگاه کردم 
 ک دیدم داره میخنده

 البته کامال بی صدا ک من متوجه نشم
 رفته بود رو سایلنت()بچه م از ترس اینکه بهت برنخوره 

 چیه؟
 چی شده؟

 ب چی میخندی؟
 چیز خنده داری اگه هست بگو منم بدونم

 هیچی عزیزم
 آرشا

 جون دلم
 تو امروز حالت خوبه؟
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 آرشا:آره عالیه م
 )تو دلم گفتم مگه میشه تو کنارم باشیو من حالم خوب نباشه(

 
. 

#traPp 
 

 مه گل
 آرشا

 جونم
 اگه ی سوال بپرسم قول میدی  

 راستشو بگی؟؟
 آره بگو

 ن باید ب جون کسی ک دوسش داری
 قسم بخوری

 ک راستشو میگی
 ارشا:مه گل قول دادم بهت  

 کی دروغ گفتم ک این بار دومم باشه
 حاال هم سوالتو بپرس

 مه گل:خب چیزه...
 آرشا:چیزه چیه درست بگو ببینم سوالت چیه اخه

 باشه باشه االن میپرسم
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 تو معتادی؟؟؟؟
 چیییییییی!!؟؟

 آخه من،من حس کردم ی چیزی کشیدی
 ک اینقدر مهربون شدی

 بااین حرفم شرود کرد ب خندیدن
 ،قهقه زدن

شی  )رو آب بخندی خب چیه مگه اینهمه نامهربونی کردی ک یکم مهربون می
بچه بهت شتتب می کنه.ن ب اون بدعنقیت ک باهزار من عستتل هم نمیشتته 

 هوییت(خوردت  ن ب این مهربون شدنای ی
 
 

#traP 
 

 ترجیح دادم چیزی نگم
 تا بیشتر از این

 گاف نداده باشم
 صندلی رو کشیدم عقب

 چشامو بستم خوابیدم
 باصدای ارشا بیدار شدم

 مه گل
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 مه گل 
 مه گل پاشو رسیدیم

 خوابم میاد آرشا
 نمیخوام بیدار شم

 خب پاشو بریم داخل بگیر بخواب
 پاشم نمیاد

 پاشو مه گلی د پاشو دختر
 میپاشمن

 خخخخخ شیطون بال بلند نمیشی؟
 نوووووچ

 تو ک بیدار نیستی؟
 ن اصال،من خوابم

 اینو ک گفتم از رو صندلی کنده شدم)آم جووووون بازم تو ب*غ*لشم(
 )چ بی جنبه بودی من نمی دونستم(

 باشه مه گل
 باشه خودت خواستیا

 منم ک از خدام بود همینجوری تو ب*غ*لش باشم
 چشامو باز نکردم

. 
#traP 
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 ب خیال اینکه قراره برم تو ویال
 یکم ک گذشت آرشا گفت

 آماده ای؟
 یعنی چی؟

 با گیجی گفتم هااااااا
 واسه آبتنی  

 بااین حرفش فورا چشامو باز کردم
 ک دیدم لبه ی استخرم

 ب لباس آرشا چنگ انداختم
 و خودموبهش فشردم

 تنها چیزی ک گفتم ی ن آروم بود
 چشماتو باز کن

 چشممو باز کردم آروم ی
 دیدم بالبخند داره نگام می کنه

 )پسره ی مریض(
 اون یکی چشمم باز کردم 

 ک دیدم بله 
 خداروشکر ازاستخر دور شدیم

 خیلی بدی آرشا
 از آغوشش بیرون اومدم
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 این ک ویالی بنیامین نیست
 پس بقیه  کجان؟؟

 
 

#PraP 
 

 مه گل:اصال چرا منو آوردی اینجا
 بنیامینچرا نرفتیم ویالی 

 و اومدیم ویالی تو؟
 آرشا:بریم داخل میفهمی

 مه گل.باشه
 دستمو گرفت تو دستش

 و من با تعجب ب دستامون نگاه کردم
 ب در ورودی ک رسیدیم

 گفت:من اونقدر جرات ندارم 
 ک مستقیم بهت بگم

 میترسم ک قبول نکنی
 برو داخل،منم تو ماشین

 منتررت می مونم
 ی اگه تا سی مین دیگه نیومد 

 یعنی اینکه قبول نکردی و



wWw.Roman4u.iR  666 

 

 من میرم
 با کمی مکی ادامه داد

 اگه سر سی مین نیای واسه همیشه میرم
 مه گل

 خیلی تعجب کردم  
 از طرفی هم از اینکه نباشه 

 میترسیدم
 سرمو تکون دادم

 ک یعنی باشه
 و رفتم داخل

 صدای آرشا رو شنیدم ک گفت:
 مه گل ساعت یادت نره...

 
. 
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 مه گل
 صداش لرزش داشت

 ب عقب برگشتم
 کنار ماشین دیدمش



 667 بالشیطون 

 بدون حرف وارد شدم
 ب سمت پذیرایی رفتم

 دهنم از تعجب باز مونده بود
 وای خدای من  

 اصال باورم نمیشه
 ویال خیلی خوشگل شده بود

 چند تا مجسمه قدی دختر و پسر
 بودن ک هرکدوم ی سبد دستشون بود

 سبدا پر بودن از  
 گالی رز

 گل تزیین شده بودچقد خوش
 پای مجسمه ها روی زمین

 گلبرگای خشب شده رز بود
 از کنارشون رد شدم ک  

 ب میز رسیدم
 دور تا دورش شمع بود  

 وسطش ی نامه
 نامه رو برداشتم

 وشرود کردم ب خوندن..
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 با خوندن هر خطش 
 اشکام سرازیر شد

 اما خب اینبار اشب شوق بود
 باورم نمیشه  

 هم این همهک آرشا 
 مدت

 دوسم داشته و داره
 هم میخندیدم

 هم اشب میریختم
 نگاهم ب ساعت افتاد

 وای خدا نیم ساعت 
 گذشته بود

 ب سمت حیات دویدم
 همین ک رسیدم

 ماشین آرشا رو دیدم
 ک داشت از در خارج میشد

 یعنی آرشا می شنوه صدای مه گلو؟
 ��?تو بعدی می خونیم



 669 بالشیطون 
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 مه گل
 توانم صدا زدمباتمام 

 بااین فکر ک نکنه صدامو نشنوه
 ب سمت ماشین دویدم
 همین ک ماشین ایستاد
 نفس اسوده ای کشیدم

 و روی زمین نشستم
 آرشا از ماشین پیاده شد

 و ب سمتم دوید
 کنارم زانو زد

 آرشا:جان آرشا نفسم
 ب صورتش نگاه کردم

 باورم نمیشه
 توی چشماش اشب جمع شده بود

 چشمای عشقم
 گریه قرمز شده بود از

 اگه می رفت من می مردم
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 تصور نبودنشم ازارم میداد
 نمیخواستم در این لحره 

 ب چیزی غیر از 
 آرشا فکر کنم

 سرمو پایین انداختم  
 و با من من گفتم

 آرشا من دوست دارم
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 آرشا منو در اغوشش کشید
 آرشا:عاشقتم مه گلم

 خیلی دوست دارم
 خیلی بیشتر از خیلی
 اونقدی ک حد نداره

 مه گل
 آی آرشا له شدم

 مگه آبمیوه میگیری
 فشار دستاشو کم کرد



 671 بالشیطون 

 اما بازم داشت فشارم میداد
 پیشونیمو ب*و*سید

 و گفت:پاشو بریم
 مه گل

 کجا بریم؟؟
 آرشا

 بریم ویالی بنیامین
 اونا فکر می کنن هنوز تو راهیم

 مه گل
 نمیخوااااام
 پاشم نمیاد

 آرشا
 خانمم؟؟ب*غ*ل میخوای 

. 
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 مه گل
 بااین ک دوست داشتم ب*غ*لم کنه

 اما خب خجالت می کشیدم
 )خب ی چیزی بگو ک بهت بیاد توووو خجالت محاله(

 خواستم بگم ن
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 اما فقبل از اینکه بگم 
 آرشا بلندم کرد

 آرشا
 من ک میدونم ب*غ*ل میخوای
 دیگه چرا سرتو میندازی پایین؟؟

 مه گل
 نخیررررم کی گفته؟؟

 آرشا:دلت
 مه گل

 دلم غلط می کنه باتو
 منو بذار پایین

 آرشا
 اینقد وووول نخور دیگه

 مه گل
 درماشینو باز کرد ومنو نشوند روی صندلی

 و خودشم سوار شد
 آرشا

 همین ک برسیم تهران
 میام خواستگاریت

 مه گل



 673 بالشیطون 

 اووووه چقد عجله داری
 آرشا

 آره عجله دارم
 باید هر چ زودتر خانمم بشی

 مه گل
 با شیطنت گفتم 

 یعنی االن نیستم؟؟
 ی اخم بامزه کرد

 و گفت
 آرشا

 هستی عزیزم
 اما میخوام کامال رسمی 

 خانمم بشی
 مه گل  

 گوشیم زنگ خورد
 پارمیس بود..

 
. 
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 اتصالو زدم
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 ووصل شد
 مه گل:سالم

 پارمیس:سالم
 کجاموندین شما

 مه گل:ماهم رسیدیم االن میایم
 پارمیس:باشه

 بهت خوش گذشت با داداشم
 پارمیس خخخخخ خدافو

 مه گل  
 شرود کردم ب غرغر کردن

 دختره ی پررو 
 برگشته میگه 

 با داداشم خوش گذشت
 آخه یکی نیس بگه

 ب تو چه؟
 آخه مگه فضولی؟

 فقط بلده منو حرصم بده
 آم پارمیس بذار برسیم

 دونه دونه موهاتو می کنم
 ب آرشا نگاه کردم



 675 بالشیطون 

 ک داشت بی صدا میخندید
 هان؟؟؟

 داری ب چی میخندی؟
 انگار دلت میخواد با کفش بزنم تو سرت

 
. 
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 مه گل
 همین ک گفتم کفش

 یاد پام افتادم
 ممل بچه های دوساله شرود کردم

 ب ناله کردن
 وای پام درد می کنه

 وای همش تقصیر تو بود
 داره میسوزه

 آی پام خدا بگم چیکارت نکنه
 نگاهی ب سمت

 آرشا کردم
 داشت با ی لبخند اینبار

 ناز
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 نگام میکرد
 آرشا

 خانم کوچولو 
 چی شد یهو پات

 درد کرد؟
 مه گل

 از اول هم درد میکرد
 االنم درد می کنه

 جای زخمشم میسوزه
 آرشا

 پ چرا چیزی نگفتی؟
 مه گل

 خب دوست نداشتم ک بگم
 درد می کنه

 االن دوست دارم 
 بگم ک درد می کنه

 آرشا
 خخخخخخ

 مباشه باشه من تسلی
 مه گل  



 677 بالشیطون 

 پشت چشمی براش نازک کردم
 گفتم

 چیز خنده داری نیس ک میخندی
 

.. 
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 مه گل
 آرشا کنار ویالی

 بنیامین نگه داشت
 من پیاده شدم

 تا زنگ درو بزنم
 طولی نکشید ک در پارکینگ 

 باز شد
 آرشا ماشینو برد داخل

 اوه یعنی این همه
 راهوباید پیاده

 برم!!؟
 تا ب خودم بیام  

 بسته شد در
 بدجور حرصم گرفت
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 ممل بچه ها چند بار پامو کوبیدم
 زمین

 بای تصمیم آنی ب در
 پشتی ویال رفتم

 و پشت در نشستم
 آخه اگه

 اونا بیان دنبالم
 قطعا 

 ب سمت دریا میان
 یا شاید

 ویالی آرشا برن
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 مه گل 
 جایی ک نشسته 

 بودم
 رو ب روم درختان میوه ی 

 زیادی بود
 ک متعلق ب  



 679 بالشیطون 

 هی  کس نبود
 چشامو بستمو چرخیدم

 انگشت اشاره م 
 ب سمت درخت شلیل

 بود
 شالمو محکم بستم

 و از درخت باال رفتم
 روی ی شاخه محکم نشستم

 و مشغول چیدن
 و خوردن شلیل شدم

 حدود ی ساعت بود ک
 رفته بودم باالی 

 درخت
 گذر زمانو فراموش کردم

 وقتی ب خودم اومدم
 ییک شنیدم صدا

 میاد
 صدای پای چن نفر بود  

 ک میومد
 صدا از زیر درختی بود ک ازش

 باال رفته بودم
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 پایینو نگاه کردم
 ک دیدم همشون اومدن

 اینجا
 اوووووم فکری ب سرم زد

 از فکری ک ب سرم زده بود
 خنده م گرفت

 اخه یکم ک شیطنت ک بد نیست
 یکم دور هم میخندیم
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 مه گل
 چند تا شلیل چیدم

 و گذاشتم روی مانتوم
 پایینشو ب دستم گرفتم

 یکیشونو ب طرف  
 آرشا پرت کردم

 ک ی آم بلند گفت
 خخخخ خورد پشت گردنش



 681 بالشیطون 

 یکی دیگه
 پرت کردم ک الی 

 ی آم گفت 
 و دلشو گرفت

 همه سرگردون اطرافشونو نگاه میکردن
 بااینکه پشت شاخه ها

 بودم 
 وخیلی سخت میشد

 پیدا کرد
 اما خب امکانش بود

 پ ی شلیل دیگه پرت
 کردم

 ک مستقیم خورد
 تو سر پارمیس

 آم دلم خنب شد دختره ی فضول
 
 

#PraP 
 آخرین دونه ی شلیلم  

 احسان نوش جان کرد
 داشتم بهشون میخندیدم
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 ک آرشا منو دید
 وای ددم وای

 خنده م بند اومد
 داشت بااخم نگام میکرد

 باسر اشاره کرد
 بیام پایین

 منم ک دختر خوب
 ف گوش کنو حر

 اومدم
 پایین همه باتعجب

 عصبانیت ویکم خنده
 نگام میکردن

 ولی آرشا فقط اخم
 کرده بود

 واین نشون میداد
 ک از دستم بدجور شکاره

 با نیش باز نگاش کردم
 ولی فایده نداشت

 آرشا
 بریم داخل 



 683 بالشیطون 

 صداش اینقد
 تحکم داشت ک همه بدون حرف 

 ب سمت ویال
 رفتن

 منم گفتم بذار آخرین شانسمو 
 امتحان کنم
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 وقتی از کنارش رد 
 میشدم

 آروم کنار گوشش گفتم خیلی دوست
 خیلی دوست دارم

 ی قدم ک رفتم
 م  دستمو گرفت

 و منو ب سمت خودش
 کشید

 ب طرفش برگشتم
 چشاش برق میزد

 ی لبخند محو روی ل*ب*ا*ش بود
 و دیگه خبری از اخم و عصبانیتش نبود
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 )بله دقیقا از گزینه ی خر کردن استفاده کرد(
 آرشا

 منم همین طور شیطون بال
 اوووم ولی من باهات  

 قهرم
 آرشا

 اونوقت چرا؟؟
 مه گل

 چون نذاشتی 
 سوار ماشین بشم

 و باهم بریم داخل 
 ویال
 آرشا

 ببخشید خانمم
 مه گل

 تکرار نشه
 آرشا

 میگم مه گل
 بله

 دیدی ک من از االن  



 685 بالشیطون 

 ل شدمچقدر زن ذلی
 خدا ب داد بعد از ازدواجمون برسه

 مه گل
 اوال زن ذلیل ندیدی

 دوما حاال کوو تا ازدواج؟
 آرشا

 من از االن بگما
 همین ک برسیم

 تهران خواستگاری
 یب ماه بعدم  

 عروسی
 مه گل

 حس نمی کنی 
 ی کوچولو

 فق ی کوچولو عجولی؟
 آرشا

 ن اصال زیادیم صبر کردم
 تااالن

 ب من ک باشه میگم 
 همین امروز

 برگردیم تهران
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 ک بشی مال خودم
 هر چ زودتر

 اما خب بخاطر خودت مجبوریم
 دو روز بمونیم

. 
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 اخه میدونم
 شمالو خیلی دوست داری

 مه گل  
 خب حاال چیکاکنم

 ک یکم اذیتش کنم!؟؟
 آها یافتم

 درسته ک شمالو  
 خیلی دوست دارم

 اما خب خاطره ی خوبی 
 ازش ندارم

 مهربونیآرشا با 
 نگام کرد و گفت همش تقصیر 

 من بود
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 اما خب خودم 
 بیشتر از تو عذاب 

 کشیدم
 وقتی اومدم ویال

 و چمدوناتونو دیدم
 شکه شدم

 اما وقتی دیدم  
 تا صبح برنگشتین دیوونه شدم
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 مه گل
 اکشال نداره

 پیش میاد دیگه
 این جمله رو شبیه کاله قرمزی

 گفتم
 مون ک باعی خنده ی هردوتا

 شد
 تا دم در ورودی ویال  

 قدم زدیم
 گفتیمو
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 خندیدیم
 در ویال باز

 رفتیم داخل
 آرشا

 میدونی این ی ساعت
 کجاها رو گشتیم

 و خبری ازت نبود
 ویالی خودم

 کنار دریا
 ویالی بنیامین
 چقدر گشتیم

 مه گل
 فدای سرم

 بعدم زبونمو تا
 ته براش در آوردم
 با لبخند نگام کرد

 
#PraP 

 نگاهم کرد بالبخند
 و گفت:



 689 بالشیطون 

 اینقدر شیرین زبونی
 نکن برام

 شیطون بالم
 االن میام میخورمتا

 مه گل
 دلت میاد؟

 آرشا:آره چرا نیاد
 مه گل

 خیلی بدی
 آرشا

 میدونم عزیزم
 حرصی شدم

 و جیغ زدم
 آرشااااااا

 جانم خانمم
 عزیزم
 مه گل

 بااین حرفش ی
 جورایی خر شدم

 البته بال نسبت من
 درگیری داره شما ب دل نگیرین( )خخخخ بچه م خود
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 با لبخند نگاش کردم
 هیچی نگفتم

 و باهم 
 ب سمت پذیرایی رفتیم
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 روز بعد
 مه گل

 وای خدا خیلی استرس
 دارم

 همه ی لباسامو از
 کمد در آوردم

 دونه دونه نگاه می کنم
 اما 

 نمیدونم ک چی بپوشم
 کالفه 

 روی لباسایی ک
 روی تخت



 691 بالشیطون 

 انداختم
 نشستم

 دیرور غروب  
 از شمال برگشتیم

 ب محض این  
 ک رسیدیم

 تهران
 مامان آرشا زنگ زد

 و قرار  
 خواستگاری رو گذاشت

 )وای خدا این پسره چقد عجوله(
 یاد حرفاش افتادم  

 ک گفت تااالنم خیلی 
 صبر کردم

 بیخیال افکارم
 شدم

 و رفتم پایین
 

 ادامه دار...
#PraP 
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 مامان مهشیدم کنار 
 ودمامان ب

 و داشتن حرف میزدن
 بابا و مهیارم

 قراره ی ساعت
 دیگه بیان اینجا

 بابا و اهورا 
 هم رفتن 

 خرید میوه و شیرینی
 االناست ک پیداشون بشه

 خواستم 
 برای انتخاب لباس

 از مامان
 اینا کمب

 بگیرم
 ک گوشیم زنگ خورد

 آرشا بود
 دوباره ب اتاقم

 برگشتم
 و جواب دادم



 693 بالشیطون 

 مه گل:سالم
 آرشا:سالم خانمم خوبی؟

 مه گل:نه اصال
 آرشاچراااا

 اتفاقی اقتاده؟
 کسی طوریش شده

 مه گل
 وااااااای

 آرشا نمیدونم ک چی بپوشم
 ای کاش یکی بود

 کمکم کنه
 واسه انتخاب لباسم
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 آرشا
 خخخخ ترسوندیم

 فکر کردم
 اتفاقی افتاده

 دلم هزار راه رفت
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 مه گل
 من چی بپوشم آخه؟

 آرشا
 عکس لباساتو بذار

 من برات انتخاب
 می کنم

 مه گل
 عاشقتممممممممم آرشا

 باشه باشه االن
 میفرستم

 بای
 اصال مجال ندادم

 ک حرفی بزنه
 زودی گوشیو قطع کردم

 از چند تااز
 لباسام

 عکس گرفتم
 و باتلگرام

 براش فرستادم
 چند دیقه بعد
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 عکس کت شلوار
 سفیدمو

 ریپالی کرد
 

 و نوشت
 قشنگهب نررم این 

 مه گل
 مرسی آقاهه

 آرشا
 خواهش خانمم
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 آرشا
 مراقب خودت باش

 منم برم یکم
 ب خودم برسم

 ک جلوی
 شیطون بالم

 کم نیارم
 مه گل
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 استیکر ب*و*س براش گذاشتم
 بای عزیزم

 نتمو خاموش کردم
 و همه ی لباسامو

 تو کمد آویزون کردم
 فقط کت و شلوار  

 انتخابی
 آرشا رو گذاشتم

 تخترو 
 ی جفت صندل  

 سانت
 مشکی

 با ی شال مشکی
 گذاشتم

 کنار لباسام
 باصدای مامان  

 ک برای 
 نهار صدام میکرد

 رفتم پایین
 نهارو ک خوردم
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 برگشتم ب اتاقم
 ب آرشا

 پی ام دادم
 آرشا

 آرشا:جانم
 مه گل

 حالم اصال خوب نیست
 همین ک سند شد فورا آرشا زنگ زد
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 آرشا
 الو

 شدهمه گلم چی 
 مه گل

 سالمتو خوردی؟
 آرشا:سالم حاال بگو ببینم

 ک چی شده؟
 چرا حالت خوب نیست؟

 میخوای منو دق بدی؟
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 مه گل
 هیچی فقط استرس دارم

 دلم شور میزنه
 دلم داره از دهنم میزنه بیرون

 آرشا
 هیچی نیس

 عزیزم طبیعیه
 ترسوندی منو فدات شم

 مه گل
 داری چیکار می کنی؟

 آرشا
 فروشی بودمتو ماشینم گل 

 االن دارم میرم خونه
 مه گل

 بعد تو پشت فرمون داشتی
 پیام میدادی؟

 آرشا
 آره چطور؟

 مه گل  
 حرصم گرفت



 699 بالشیطون 

 از اینکه خودشو زد ب نفهمی
. 

#PraP 
 

 مه گل
 نمیگه حواسش ب رانندگی 

 نیست
 خدایی نکرده

 تصادف می کنه
 اوف جیغ زدم

 آرشاااااااااا
 آرشا

 اوه اوه چی شد باز؟
 خانم جیغ جیغومجانم 

 حق نداری وقتی  
 پشت فرمونی

 پی ام بدی
 آرشا

 خب من ک نمی تونم
 وقتی خانمم

 پی ام میده
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 یا زنگ 
 میزنه

 جوابشو ندم
 مه گل

 تو غلط می کنی
 ک ج ندی

 من جفت چشاتو
 درمیارم

 حاال جراعت داری ج 
 نده

 آرشا
 خب االن تکلیف من چیه؟

 باالخره ج بدم
 یا نه؟

 مه گل
 وقتی زنگ 
 یا پیام دادم

 ماشینو پارک
 می کنی

 بعدش جوابمو 



 701 بالشیطون 

 میدی
 آرشا

 چشششششششم خا.....
 بوق بوق

 
 

#PraP 
 مه گل

 بعد از صدای بوق
 نگاهم

 ب صفحه ی 
 گوشی قطع شده بود

 صدای بوق ماشین
 با بوق گوشی

 تو مغزم اکو میشد
 فکرم ب سمت
 تصادف میرفت

 و همین برای جوشیدن اشب
 توچشمم کافی بود
 شمارشو میگرفتم

 مشترک مورد نرر خاموش میباشد
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 یب ساعت تمام کارم
 همین بود

 اینقد گریه کردم
 ک از شدت گریه بی حال شدم

 نمیخواستم از حال
 برم

 اونطوری از حالش
 بیخبر

 می موندم
 از روی میز

 ی شکالت برداشتم
 از گلوم پایین نمی رفت

 ب زور قورتش دادم
 نیم ساعت دیگه هم گذشت

 ازم خبری نشداما ب
 
 

#traP 
 

 مه گل



 703 بالشیطون 

 چون خیلی گریه کرده بودم
 چشام گرم 

 شدو خوابم برد
 آرشا

 داشتم با مه گل
 حرف میزدیم

 دوتا ماشین کنارم 
 تصادف 

 کردن ی لحره
 بهشون نگاه کردم

 همزمان 
 داشتم با مه گلم

 حرف میزدم
 ک یهو گوشی قطع

 شد
 اه لعنتی شارژ باطریش 

 تموم شده بود
 شدو خاموش 

 البد مه گل االن نگران میشه
 اما خب حدس میزنه 

 ک گوشیم شارژ
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 باطری نداشته
 ترافیب خیلی سنگینی بود

 کلی کار داشتم
 لباسامو باید از خشب شویی 

 میاوردم
 شیرینی میگرفتم
 باید طالفروشی

 هم میرفتم
 ک برای مه گل
 ی هدیه بگیرم

 
 

#traP 
 

 آرشا
 برم خونه

 اماده شیم
 بگیرمبرگردیم گلو 

 و بریم خونه ی مه گل
 ام ک برای دیدنش لحره شماری  



 705 بالشیطون 

 میکردم
 باید زودتر برم خونه

 گوشیمو بزنم ب شارژ
 

 مه گل
 باصدای زنگ گوشیم 

 از خواب پریدم
 با دیدن اسم ارشا

 دوباره جون گرفتم
 فورا جواب دادم

 الو آرشا خوبی؟
 حالت خوبه

 دیگه نتونستم
 ادامه بدم

 زدم زیر گریه
 بلند گریه میکردم باصدای

 آرشا
 چی شده مه گل

 چرا گریه می کنی آخه
 خوبی؟

 مه گل
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 اره عزیزم
 فکر کردم تصادف کردی

 چرا گوشیتو خاموش کردی؟
 آرشا

 تو رو خدا اینجوری گریه نکن
 دلم میگیره

 باطری گوشیم خالی
 شده بود

 االن رسیدم خونه و
 روشنش کردم

. 
#PraP 
 

 مه گل
 خیلی بدی

 بدمآرشا:باشه من 
 فقط گریه نکن عروس خانم

 کلی قربون صدقه م رفت
 و همین باعی دلگرمیم

 شد



 707 بالشیطون 

 گریه م بند اومد
 باهم خداحافری کردیم

 واسه شام 
 ک رفتم پایین

 همشون تا تونستن
 دستم انداختن

 و مسخره م کردن
 ک از بس هووولم از صبح

 دارم اماده میشم
 هنوز هی  کاری هم نکردم

 منم ک اون وسط مرلوم 
 واقع شدم

 چون قرار بود
 :ساعت

 بیان،زود شام خوردیم
 واسه همین خیلی نخوردم

 آخه گرسنه م نبود
 برگشتم باال

 ی دوش ده مین گرفتم
 زود موهامو خشب کردم

 و شونه کشیدم
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 لباسامو تنم کردم
 و مشغول آرایش شدم

 کارم تموم شد:
 ادکلنمم روی خودم خالی  

 کردم
 
 

#PraP 
 

 مه گل
 خودم خالی کردمادکلنمو رو 

 و رفتم پایین
 مامان رفت برام
 اسپند دود کرد

 مامان مهشیدم کلی قربون
 صدقه م رفت

 باباهای عزیزمم با محبت
 نگاهم میکردن

 و لبخند ب لب داشتن
 ولی اون دوتا نره خر گودزیال



 709 بالشیطون 

 از هیکلم،
 آرایشم
 لباسم

 ایراد گرفتن
 کم مونده بود گریه م

 بگیره
 بیشعورای

 خر
 تن ک بالی جونموداداش نیس

 سوهان روحمن
 فرشته ی عذاب منن

 تا نکشمشون ول کن نیستن
 داشتم زیز لب غرغر

 میکردم
 ک یهو صدای زنگ اومد

 
 

#PraP 
 

 مه گل
 وااااای اومدن
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 مهیار
 دس دسی صداش میاد

 اهورا
 بوی جوراباش میاد

 مه گل
 خفه پلیز

 مامان درو باز کرد
 و همگی سمت در ورودی  

 رفتیم
 طولی نکشید ک  

 وارد شدن
 اولین نفر پری خانم

 بود ک وارد شد 
 باهمه احوالپرسی کرد

 و کلی قربون صدقه  
 من رفت

 بعدش اقای تهرانی اومدن
 اووووم بعدشم اون پارمیس

 نخاله
 وارد شد همین ک ب من رسید



 711 بالشیطون 

 آروم گفت
 دیدی قبال بهت می گفتم زن داداش

 فب کردی خل شدم؟
 تم من از اینده خبر داش

 ب من وحی شده بود
 )پارمیس جااااان سقفو بپا(

 
 ت

#PraP 
 اره جون عمت-

 اخرین نفر ارشا بود که بایه سبد گل خیلی بزرگ وارد شد
 حد اقل صد شاخه گل توش بود.

 خیلی خوشگل شده بود ...
 ممل همیشه کت وشلوار تنش بود و همین ب جذابیتش اضافه میکرد

 بپوشه خیلی کم پیش میومد لباس اسپرت
 سبد گلو به دستم داد

 +سالم خانومم
 ام که چه لذتی داره میم مالکیتی که متعلق به عشقته

 سرمو پایین انداختم
 سالم خوش اومدی-
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همه وارد شدیم و بزرگ ترا شرود به صحبت کردن تا باالخره رسید به اینکه ما 
 بریم حرف بزنیم

 باهم رفتیم باال
 رفتم تو اتاقم

 ود ارشاهمراهمه در رو هل دادم تا ببندهیه لحره حواسم نب
 اما صدای ام ارشا اومد

 اوه در خورده بود تو صورتش
 ؟چیشد؟؟؟؟خوبی-

 +به لطف شما بله
 وای دماغش داشت خون میومد

 ارشا بینیت خون میاد... درد میکنًه؟؟-
 +نه مهم نیست

 آخه-
 +مه گل گفدم مهم نیسد

 چیچیو مهم نیس داره خون میاد همش .-
 بغض کرده بودمو صدام میلرزید

 دستشو زیر چونم گذاشت.....
 ادامه دارد

#PraP 
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 دستشو زیر چونه م گذاشت
 آرشا

 نبینم خانمم اینجوری
 بغض کنه ها

 من خوبم االن
 میرم میشورمش

 میام
 مه گل

 باشه
 آرشا ب سمت

 سرویس بهداشتی رفت
 تا خونی ک از دماغش

 داشت می اومدو
 بشوره

 ستممنم روی تختم نش
 منترر موندم تا

 کارش تموم
 شه و بیاد

 کلی از این کارم ناراحت بود
 چند مین دیگه

 برگشت
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 و کنارم روی تخت
 نشست

 مه گل:ورم کرده
 آرشا:خوب میشه نگران نباش

 مه گل:ولیییی
 آرشا:بیخیال شو دیگه

 ممال اومدیم باال ک  درباره ی
 تو قعاتمون از همدیگه

 حرف بزنیم
 مه گل

 اول من
 من میگم بعدش تو میگیاول 

 باشه؟
. 

#PraP 
 

 آرشا
 خخخخخخ

 باشه من سرتا پا گوشم
 بفرمایید بانو



 715 بالشیطون 

 مه گل
 اول اینکه اگه ی زمانی

 دوستم نداشته باشی
 می کشمت

 دوم اینکه اهان بهم
 دروغ نگی هی  وقت

 وگرنه چشماتو در میارم
 میذارم کف دستت

 سومیشم اینه ک  
 ��?من فقط ی بچه میخوام

 بهش نگاه کردم 
 داشت بالبخند نگاهم

 میکرد
 آرشا

 ب نررت نباید یکم لطیف تر برخورد میکردی؟
 مه گل

 ن اصال 
 آرشا

 بله بله حق کامال
 با شماست بانو

 خب حاال نوبتی هم ک باشه
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 نوبت منه
 مه گل:خب بگو 

 گوش می کنم
 آرشا

 همیشه بمون
 و اینکه من سه تا

 بچه میخوام ن یکی
 همین
 مه گل

 یییییی؟چی
 چ خبرته مگه تو میخوای بدنیا بیاریشون؟

 پدر من درمیاد
 آرشا همین ک گفتم

 من سه تا بچه میخوام
 

#PraP 
 مه گل

 خب پس خودت پوشکشونو عوض 
 می کنی

 )هرکی خربزه میخوره پای لرزشم میشینه(



 717 بالشیطون 

 آرشا
 چییییی؟

 من؟
 محاله
 مه گل
 چیه؟

 نکنه توقع داری من زیرشونو
 عوض کنم
 آرشا:دقیقا

 مه گل
 رویای خوبیه عزیزم

 اما شدنی نیست
 من سه تا بچه بدنیا

 نمیارم
 پیش خودت چی فکر کردی
 مگه من ماشین جوجه کشیم

 ک هر از چند سال ی بار  
 بشم ممل 

 بادکنب اونم 
 ن ی بار بلکه بار

 آرشا
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 خیلی خب بابا
 چقد غر میزنی

 ن حرف تو ن حرف من
 دوتا دیگه تموم

 مه گل
 بااینکه زیاده

 ولی باشه قبوله
 
 

#PraP 
 

 آرشا
 خب دیگه چی موند؟

 اهان تا یادم نرفته
 اینم بگم

 دیگه حق نداری
 مانتو جلو باز بپوشی

 حجابتم رعایت می کنی
 و کمتر ارایش می کنی

 )ماشاال غیرت(



 719 بالشیطون 

 مه گل
 عه یعنی چی مانتوی جلو باز

 نپوشم؟
 آرشا

 یعنی همین
 یعنی نمی پوشی

 مه گل
 س تو هم....باشه پ

 هرچی فکر کردم
 چی بگم

 چیزی ب ذهنم نرسید
 اهووووم

 آهان آهان یافتم
 تو هم باید منشی افاده ایتو اخراج

 کنی
 و من دوباره میام

 شرکتت 
 کار می کنم

 
 

#traP 
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 آرشا

 منشی رو ب ی
 بخش دیگه منتقل می کنم

 اما درباره ی کارکردن تو باید ک بگم
 کار کنی دوست ندارم ک بیرون از خونه

 مه گل
 منم دوست ندارم 

 ک مانتوی جلو باز نپوشم
 همینی ک هس

 یا کار یا مانتوی جلوباز می پوشم
 بعد از این ک حرفمو

 زدم زبونمو تا ته
 براش در آوردم

 آرشا
 خودت خسته میشی اخه شیطون بالم

 من واسه خاطر خودت میگم
 مه گل  

 نخیییییر
 من میام تازه میرم



 721 بالشیطون 

 پیش مهندسای شرکت
 یعنی طبقه ی باال

 کار می کنم
 داشتم زر میزدم

 اصال حوصله ی کار کردن نداشتم
 اما فعال نمیخواستم کم بیارم

 آرشا
 خیلی خب باشه خانمم

 مه گل
 پس ب توافق رسیدیم

 آرشا
 بریم پایین؟

 بریم پیش بقیه
 مه گل 

 آره بریم
 
. 

#PraP 
 مه گل

 خخخخخخخ
 خیلی خنده داره
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 همه روز خواستگاری
 ره ی ایندهدربا

 و توقعاتشون از همسر 
 آیندشون از زندگی مشترک میگم

 ما نشستیم درباره ی
 تعداد بچه هامون در آینده

 و اخراج منشی
 و طرز لباس پوشیدن

 من حرف میزنیم
 )تو کی کارات ممل بقیه بوده ک این یکی باشه

 خودت ک ادم نمیشی پسر  مردمم از راه ب در کردی(
 ولی آم جوووووون

 حداقل دیگه
 اون منشی از دماغ فیل افتاده رو نمی بینم
 چندش چقد عشوه های خرکیش رو مخه

 باهم رفتیم پایین
 ب پله های اخر ک رسیدیم

 توجه همه
 ب سمت ما جلب شد

 خجالت کشیدم



 723 بالشیطون 

 داشتم زیر نگاه های کنجکاوشون آب
 میشدم

 
. 

#PraP 
 خداکنه متوجه

 ورم دماغ آرشا نشن
 کنن پیش خودشونوای حاال چ فکری می 

 سرمو پایین انداختمو  
 و ب راهم ادامه دادم

 وقتی کنارشون رسیدم
 مامان آرشا گفت

 نتیجه چی شد عزیزم
 سکوت کردم

 نمی دونستم چی باید بگم
 مامان آرشا

 سکوت عالمت رضایته؟
 هرجور خانواده م صالح 

 بدونن
 مامان آرشا
 پس مبارکه
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 شما  باال بودین
 اعالم کردنبقیه رضایتشونو 

 پارمیس بلند شد
 ظرف شیرینی رو گردوند
 بعد از تعارف ب بزرگترا

 ب سمت ما اورد
 آرشا هم برداشت

 ب من ک رسید....
 
. 
 دیدم پیرزنی داره آش درست میکنه  

 سوال کردم :
 مادر...آش چی می پزی؟ 

 گفت:
 آش پشت پا ...

 گفتم :
 کسی قصد سفر داره؟

 به سمت مکه راه می افتهگفت:حسین )د( امشب از مدینه 
 گفتم:

 چرا تو؟ 
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 گفت: آخه حسین )د( مادر نداره...
 امروز میخوایم تا آخر شب حداقل  میلیون نفر به امام حسین سالم بدن ... 

 ：خودم شرود میکنم
السالُم َعَلیَب یا اباَعْبِدالّله َو ًعلی ااَلرواح اّلتی َحَلت ِبفنائب َعَلیَب ّمنی سالُم 

 ابدًا"الّله 
 ما َبقیُت َو َبقَی َالیِل َو النهارَو ال َجَعَل الّلَه آِخَر َالَعهِد منی لزیاَرتُکم

سین و َعلی  سین و ََعلی ُاوالد التتتتح سین و ََعلی علی بن الُح سالُم َعلی الُح َال
 َاصحاب الُحسین.

 به اندازه ارادتت ارسال کن
 اصال هم خبر خوش و اینا قرار نیس بهت برسه

 ی ارادت ب حسین )د( داره بفرستههر ک��
@Pgrrrrrrrim 

 ��?التماس دعا...
#PraP 
 

 پارمیس
 گفت:بفرمایید زن داداش

 بعدشم ی 
 چشمب پر معنی زد

 و روی کلمه ی
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 زن داداش
 خیلی تاکید داشت

 واین ی حس خوب  
 بهم القا
 می کرد

 و هم باعی خنده م
 میشد

 مه گل
 مرسی خواهر شوهر
 و متقابال چشمکشو

 چشمب جواب دادمبا 
 بااین حرفم

 ی چشم غره ی توپ
 بهم رفت

 )بال ب دور چرا رم کرد االن ک حالش خوب بود(
 ک ی چشم غره بدتر از چشم غره خودش از جانب آرشا  

 دریافت کرد
 و منم ب دور

 از چشم جمع
 براش در آوردم



 727 بالشیطون 

 مه گل
 واچیه خووووو

 مگه قرار نیس خواهرشوهرم بشی؟
 پارمیس

 میدونمبعللللله 
 اماااا...

 مه گل  
 اما چی؟
 پارمیس

 اما کاری نکن
 ک برات خواهر شوهر بازی دربیارم

 گفته باشم
 
 

#PraP 
 

 پارمیس
 اونوقت موهاتو دونه دونه

 می کنم
 بابای آرشا

 خب مه گل جان دوست 
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 پارمیس ماست
 قبال با

 آرشا اشنا
 شدن

 و ب خوبی
 همدیگرو

 میشناسن. می مونه شما
 همونطور ک خودتونشما هم 

 گفتین
 صبح درباره ی 

 آرشا ی ما
 تحقیق کردین

 و گفتین
 ک مشکلی

 از این بابت ندارین
 پس اگه شما صالح  

 بدونین
 ی صیغه ی

 محرمیت بینشون 
 جاری بشه



 729 بالشیطون 

 ک تا زمان ازدواج
 بابت رفت و امد

 مشکلی نداشته باشن
 
 

#PraP 
 

 بابای ارشا
 اینجوری خیال ما

 هم راحته
 بابا)بابای واقعیش(اختیار دارید

 حق با شماست
 اما نررآقای آریا هم شرطه

 بابای ارشا
 بله کامال حق باشماست
 خب اقای اریا نرر شما

 چیه؟
 بابا:منم موافقم

 مبارکه
 بعداز خونده شدن
 صیغه ی محرمیت
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 بمدت یب ماه
 مامان ارشا ی حلقه  

 رو ب ارشا
 داد

 ک بعنوان نشون
 دستم کنه

 بااینکه
 ارشا رو مبل دونفره 

 کنارمن
 نشسته بود

 و میتونست تو همون حالت
 حلقه رو دستم کنه

 
#PraP 

 مه گل
 اما از جاش بلند شد کنارم

 زانو زد
 و حلقه رو دستم کرد

 فعال اینو ب  
 عنوان نشون دستت کن



 731 بالشیطون 

 تا حلقه ت اماده شه
 مه گل

 مگه سفارش دادی؟
 ارشا

 اره برای
 روزدیگه اماده میشه

 مه گل
 مرسی عزیزم

 ارشا
 قابل خانمم نداره

 مه گل
 هیچی نگفتم

 فقط با لبخند نگاش کردم
 ک اونم لبخند زد

 و از رو زمین
 بلند شد

 
#PraP 
 

 همه ی خانواده اومدن
 بهمون تبریب گفتن
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 و ارزوی خوشبختی کردن
 قرار شد

 ارشا فردا بره
 و برای ازمایش

 نوبت بگیره
 و بعد از دادن

 ازمایش و مطمئن
 ازاینکه مشکلی 

 نیست
 بریم خرید

 وبعد هم گذاشتن
 قراربرای

 تعیین
 وقت عروسی

 شب ک خواستم
 بخوابم آرشا بهم پی ام داد

 سالم شیطون بالم
 وا ارشا تو ک کال ی ساعت نشده

 ک رفتی
 ارشا



 733 بالشیطون 

 اره اما خب دلم
 برای عشقم تنگ شده

 ولی فکر کنم اون حوصله ی
 منو نداشته باشه

 مه گل
 یهعه این چ حرف

 من فقط تعجب کردم
 
 

#PraP 
 

 مه گل
 چند مین گذشت 

 دیدم ج نداد
 فب کردم شاید ناراحت شده باشه

 براش نوشتم
 هی 

 آقاهه با من قهری؟
 دومین بعد ج داد

 ن خوشگلم 
 داشتم لباسامو
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 عوض میکردم مگه دیوونه م
 با خانمم قهر کنم

 مه گل
 دوستت دارم

 آرشا
 منم همین طور خانمم

 مه گلم
 مه گل  

 جانم
 ارشا

 فردا میام دنبالت ک باهم 
 بریم واسه 

 گرفتن نوبت
 آخه ممکنه همون موقع

 بگن ک ازمایش
 بدیم

 
 

#PraP 
 



 735 بالشیطون 

 باشه ولی...
 خب ولی چی مه گل؟

 مه گل
 آخه من از امپول میترسم

 ارشا
 خخخخخخ

 اخه امپول مگه ترس داره؟
 نترس خوشگلم

 نترس درد نداره ک
 مه گل

 دارهمن میدونم درد 
 الکی نگو

 ارشا
 عه میگم درد

 نداره
 یعنی درد نداره دیگه عزیزم

 ببینم مگه تو امپول نزدی
 تا حاال؟

 مه گل
 نمیدونم شاید
 بچه بودم زدم
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 ولی بعد از اون فقط ی بار 
 سرم

 زدن بهم ک اونم 
 بیهوش بودم
 متوجه نشدم

 آرشا
 نگران نباش

 درد نداره قول میدم
 مه گل

 باشه
 دنبالم؟فردا کی میای 

 ارشا
 ساعتمیام

 اونجا،اماده باش گلم
 
 

#PraP 
 

 مه گل
 چ خبره اصال من نمیام



 737 بالشیطون 

 کله ی سحر
 میخواد منو بیدار کنه

 ببره
 آمپولم بزنه

 ارشا
 اوووووف هشت میام

 مه گل
 نوووچ هشت و نیم بیا

 آرشا
 خیلی خب باشه

 اما فکر کنم
 نباید صبحونه

 بخوریم
 مه گل

 باشه نمیخورم
 شب بخیر

 آرشا
 شب بخیر عزیزم

 مه گل
 عکسشو ک روی گوشیم بود

 ب*و*سیدم
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 و خوابیدم
 البته قبلش ساعت کنار

 تختمو
 واسه ساعت هشت کوک کردم...

 
 ادامه در حال تایپ

#PraP 
 

 مه گل
 صبح با صدای زنگ ساعت از 

 خواب بیدار شدم
 از بس خوابم

 میومد
 ک حوصله ی ارایش نداشتم

 از توی کمد ی مانتوی
 جلو باز

 قرمز در اوردم
 ک یادم اومد
 قرار شد دیگه

 مانتوی جلو باز



 739 بالشیطون 

 نپوشم
 ب جاش ی مانتوی

 سبز حریر ک
 استیناش سفید

 بود
 پوشیدم

 شال و شلوار سفیدمم
 پوشیدم

 وکیف و کفش سبز خیلی
 کمرنگ

 ک همرنگ 
 مانتو بود

 رو هم برداشتم
 
 

#traP 
 

 کفشامو پام کردم
 خواستم برم بیرون

 ک پشیمون شدم
 و ی رژ برگشتم
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 لب مالیم
 ک تقریبا

 همرنگ لبای خودم
 بود رو ل*ب*م کشیدم

 و رفتم پایین
 گرسنه م بود

 اما خب اگه قرار باشه
 ازمایش

 نباید چیزی
 بخورم

 دوتالقمه نون و پنیرگرفتم
 و داخل کیفم گذاشتم

 چند دقیقه بعد
 صدای زنگ گوشیم بلند شد

 قطعش کردم
 و رفتم بیرون زود پریدم

 تو ماشین
 سالم
 سالم

 اصال نذاشتم



 741 بالشیطون 

 جواب سالممو بده
 زود لپشو ب*و*س کردم

 
. 

#PraP 
 

 ارشا
 سالم شیطون بالم

 خوبی؟
 مه گل

 اره 
 تو خوبی؟

 آرشا
 اره خانمم

 اول صبح و چنین استقبال
 گرمی

 مگه میشه بد باشم
 مه گل

 من گشنمه
 آرشا

 آزمایشگاه نزدیکه االن
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 میرسیم
 اگه امروز ازمایش گرفتن

 میریمک بعدش 
 صبحونه میخوریم

 اگه ن ک بعد از گرفتن
 نوبت

 زودی میریم
 وقتی رسیدیم ازمایشگاه

 بعد از نیم ساعت
 ازمایش گرفتن

 بماند ک چقد کولی بازی
 در اوردم

 گفتن فردا جواب
 ازمایشو میدن

 باهم رفتیم توی ماشین
 و لقمه های نون و پنیر

 در اوردم
 یکیشو سمت ارشا گرفتم

 بیا بخور
 آرشا



 743 بالشیطون 

 بزار بریم
 برات چیز شیرین

 بگیرم 
 

#PraP 
 

 کنار ی سوپری نگه داشت
 و بعد از چند مین با ی پالستیب

 ک توش ابمیوه و کیب بود
 برگشت

 پالستیکو ب دست من داد
 و حرکت کرد

 مشغول خوردن بودم
 ک ماشینو پارک کرد

 ب اطراف
 نگاه کردم

 رو ب روی شرکتش
 بودیم
 آرشا

 من یکم کار دارم
 عزیزم
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 و ماشین می مونی؟ت
 یا میای باال؟

 مه گل
 باال

 باهم از ماشین
 پیاده شدیم

 با ریموت ماشینو قفل کرد
 وارد اسانسور شدیم

 تو آینه نگاهی ب خودم
 کردم

 چون خون داده بودم
 یکم رنگم
 پریده بود

 
 

#PraP 
 

 رژمم پاک شده بود
 ب خاطر همین صورتم بی روح 

 شده بود



 745 بالشیطون 

 زود از تو کیفم
 اوردمی رژ در 

 و روی ل*ب*ا*م کشیدم
 قرمز جیغ بود

 خودمم دوست نداشتم
 تو این محیط ازش استفاده کنم

 اما خب همین ی رژ همراهم
 بود

 برگشتم سمت آرشا
 دست ب کمر

 ایستاده بود
 و ی دستمال دستش بود

 آرشا
 پاکن

 مه گل
 عه اذیت نکن

 ارشا
 مه گل جان ما همین دیشب

 باهم حرف زدیم
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#PraP 
 مه گل 

 .االنم صورتم خیلی بی روح شده بود.خب من رژ دیگه ایی همراهم نیست-
 اومد جلو که خودش رژم و پاک کنه،همون لحره در آسانسور باز شد 

 زبونم و براش در آوردم که یه چشم
 غره بهم رفت. 

زود از آسانسور اومدم بیرون آرشا هم پشت سرم اومد. وارد بخش مدیریت که 
 ر دست های گرمش کردشدیم دست هام و اسی

 چند نفری که اونجا بودن با تعجب به دستامون نگاه میکردن.

 هی آرشا -
 جانم -
 پس اون منشیت کو؟؟؟؟-
 مگه نگفتی نمیخوای اینجا باشه؟؟خب فرستادمش یه بخش دیگه-
 آهان خواستم ازش نامزدیمونو تبریب بگه یکم بسوزه-

 یه لبخند مامانی رو
 دیگهحسود کوچولوی خودمی -
 خودت حسودی، حاال بیا بریم منشیه جدیدتو ببینم .-
# 
#traP 
 خودت حسودی،حاال بیا بریم منشیه جدیدتو ببینم.-



 747 بالشیطون 

 رفتم کنار میز منشی،بادیدن یه خانوم چادری
 که یه لبخند مهربون رو صورتش بود منم لبخندی از سر رضایت زدم.

 خیلی خانوم باوقار و ساده ایی بود  
 حلقه دستش بود.و ازون مهمتر 

 آرشا هم اونور داشت با یه آقایی حرف میزد و حواسش به ما نبود.
 بفرمایید خانوم کاری داشتید؟-
 

 بله-
 من درخدمتم -
 شما منشیه جدیدی؟؟-
 

 بله چند روزه اینجا مشغول به کار شدم  با-
 آقای تهرانی کار دارین؟؟؟

....... 
#traP 
 با آقای تهرانی کار دارین؟-
 گلم ،نامزد آرشا،خوشبختممن مه-
 همچنین فقط آرشا؟؟-
 همون آقای تهرانی. -

 آهان ببخشید،من اسم کوچیب ایشون رو-
 ��?نمیدونستم
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 با من راحت باش عزیزم الزم نیست انقدر رسمی حرف بزنی-
 باشه؛من زهرام،زهرا طاهری.-

 صدای آرشا رو از پشت سرم شنیدم 
 ��?تی تو اتاقم+مهگل عزیزم چرا اینجا وایسادی؟؟میرف

 سالم آقای تهرانی-
 سالم -)آرشا (

 )مهگل(داشتم با خانوم طاهری صحبت میکردم .
 باشه ،من برم به کارام برسم-)آرشا (

 
 

#PraP 
 

 مه گل
 باشه منم میام

 دویدم و قبل از ارشا وارد 
 اتاق شدم

 روی صندلیش
 نشستم

 و مشغول چرخوندن
 صندلی شدم



 749 بالشیطون 

 ارشا
 عزیزم برو روی

 دیگه بشین ی صندلی
 تا من ب کارام

 برسم
 مه گل برگه ها و  

 لپ تاپ روی
 میزشو

 ب سمتش گرفتم
 و گفتم

 من جام راحته
 خودت برو روی ی 
 صندلی دیگه بشین

 
#PraP 

 ب کارت برس
 من میخوام بچرخم

 ارشا
 عزیزم اون میز

 واسه کار
 نیست
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 باید خم شم
 اذیت میشم

 مه گل
 میخوام بچرخم

 بکنم ارشا بذار من کارامو
 زیاد طول نمیکشه

 بعدش تا هروقت خواستی
 بچرم
 مه گل

 اووووم باشه
 از رو صندلی بلند شدم

 ارشا نشست
 و برگه هاشو

 و لپ تاپشم گذاشت رو میز
 منم خیلی شیب

 رفتم رو پاش نشستم
 ارشا

 فدات شم میخوام کار کنم
 مه گل

 من ک چیزی نگفتم



 751 بالشیطون 

 مشغول باش
 خواستم بلند

 شم ک کمرمو با دستش
 گرفت

 آرشا
 کجا،جات اینجاست

 مه گل
 گفتم مزاحم نشم

 ب کارت برسی
 ارشا

 اینجوری من هم می تو نم ب کارم
 برسم خانمم

 منرورم اینکه حواسم پرت میشه
 و دلم شیطونی

 میخواد
 مه گل

 هیچی نگفتم و سرمو
 رو سینه ش گذاشتم

 اونم مشغول کارش شد
 میدونستم اذیت میشه

 و چون نمی تونه خم بشه
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 شتن براش سختهنو
 اما خب ب روی خودم نیاوردم

 
 

#traP 
 یب ماه بعد

 زیر دست ارایشگر داشتم
 ب این یکماه
 فکر میکردم

 ک باارشا نامزد کردیم
 عالقه ب ارشا
 نسبت ب قبل

 چند برابر
 شده بود هنوزم

 ممل قبل
 مغرورو بداخالق بود

 اما
 کنار من مهربون و عاشق

 دو روز بعد از دادن ازمایش
 خانواده ی ارشا



 753 بالشیطون 

 اومدن خونمون و برای روز
 بعد

 ک امروز بود
 قرار عروسی گذاشتن

 تو این مدت
 همه ی کارا زود

 پیش میرفت
 از خرید جهیزیه ی من

 گرفته
 تاخرید

 خونه و طال و لباس
 عروس

 و اینجور چیزا
 و من با داشتن ارشا

 خوشبخت بودم
 
. 

#PraP 
 

 ارایشگر
 منبه به ببینید چ عروسکی ساختم 
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 تنها همراهم
 پارمیس بوداخه ارایشگاهی ک اومدم

 شلوغ بود
 وقت نداشت ک بقیه رو اماده کنه
 پارمیس هم از قبل وقت گرفته بود

 االنم ک کارش تموم شده بود
 و باال ی سر من وایستاده بود

 همش چرت و پرت می گفت
 و منو حرص میداد
 بعد از کلی تعریف

 از جانب ارایشگر
 و پارمیس

 ه رضایت دادن ک پرده رو از رویباالخر
 اینه بردارن

 ک من بتونم خودمو  
 تو اینه ببینم

 
 

#PraP 
 



 755 بالشیطون 

 مه گل
 وااااای واقعا خوشگل شدم

 خیلی تغییر کرده بودم
 من ابروهامو پهن برمیداشتم

 اما االن بخاطر ارایشم نازک  
 کرده بودن

 و ی تغییر کلی
 تو صورتم ایجاد

 شده بود
 ارایشم خیلی کامل

 بی نقک بودو 
 موهام ک ب درخواست خودم

 نصفشو باالی سرم جمع کرده بودن
 و نصفشم

 باز گذاشته
 بود

 و لباس عروس خیلی
 نازم ک ارشا سر اینکه

 نشونش ندادم کلی
 حرص خورد

 و من بهش کلی خندیدم
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 با ذوق و خوشحالی
 ب تصویر خودم تو 

 اینه
 نگاه میکردم

 ک پارمیس گفت ارشا
 اومد زن داداش

 بعدم ی چشمب بهم زدو 
 
 

#PraP 
 لباسم کامال پوشیده بود
 و تورروی سرم دنبالش

 تا روی زمین
 بود بخاطر همین

 نیازی ب شنل
 نداشتم

 اهسته ب در خروجی
 رفتم

 پارمیس
 هم باکارت بانکی ارشا



 757 بالشیطون 

 هزینه ی ارایشگاهو
 پرداخت کرد

 قبل از اینکه از در خارج بشیم
 ی نگاه ب یقه ی لباسم انداختم

 باخودم گفتم اما
 ی شب ک هزار شب نمیشه

 )جمله ی بسیار کاربردی ک من خودم ب شخصه زیاد ازش استفاده می کنم(
 درو باز کردم

 سر ب زیر اومدم بیرون
 میدونستم 

 ممکنه یکم بخاطر یقه ی 
 لباسم

 غرغر کنه
 
. 

#PraP 
 

 ک چرا یقه ش بازه
 و شنل

 تنت نکردی
 وقتی یقه ت اینقد بازه
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 هم نمی تونست بکنه اما خب کاری
 و مجبور بود
 ساکت باشه

 سرمو ک بلند کردم
 دیدم بعله

 عشق من بهم خیره شده
 و تو اسمونا سیر می کنه

 چمد مین منترر بودم
 اما هی  تغییری تو حالتش

 نداد
 پس صداش زدم

 آرشا حواست کجاست
 خخخخ اصال تو باغ نبود

 دستمو جلوی صورتش تکون دادم
 اومدک باالخره ب خودش 

 
 

#PraP 
 

 ارشا



 759 بالشیطون 

 خیلی خوشگل شدی
 مه گل

 اره میدونم
 ارشا

 پ شنلت کووو خانمم؟ 
 مه گل

 هان من ک شنل ندارم اقاهه
 بااین حرفم اخم ریزی کرد و گفت

 یقه ی لباست خیلی بازه
 مه گل  

 عه اذیت نکن دیگه
 عوضش بقیه ی لباس پوشیده س

 ارشا بی توجه ب حرفم  
 رو ب پارمیس 

 گفت
 واسه رو لباسشمه گل 

 شنل
 خریده بود

 و با خودش اورده بود
 تو وسایلشه

 بده بپوشه
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 نمیشه ارشا
 
. 

#PraP 
 مه گل  

 نمیشه ارشا توِر روی موهام بلنده -
 با شنل زشت میشه 

 +به ارایشگر بگو از یه تور کوتاه تر استفاده کنه  
 اه حاال یه امشبو بیخیال شو دیگه-
  

 +ن  ،نمیشه 
 شم غره توپ بهش رفتم که خندید و چشمب زد با حرص یه چ 

دوباره به داخل برگشتتتم که لحضتته اخر چشتتمم به فیلمبردار افتاد که با خنده 
 داشت فیلم میگرفت .

 از حرص به فیلمبردارم چشم غره رفتم که با تعجب زل زد بهم  
 حدود یه ربع بعد کار عوض کردن تور تموم شد .

 بیروناینبار شنلمو پوشیدم و رفتم 
 اما حیف شد تور سه متری رو خیلی

 بیشتر از این تور کوتاه دوس داشتم   
... 
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#PraP 
 مه گل 

 ارشا با لبخند نگاهم کرد و دسته گِل رز سفید رو به دستم داد 
 من عاشق گل رز بودم و اون اینو به خوبی میدونست  
 با عشق دسته گل رو به بینیم نزدیب کردم و بوییدم  
 این گال برای من زیباترین و بهترین گل های دنیا بودن  
 به خصوص اینکه آرشا اونارو برای من گرفته  
 آروم زمزمه کردم  
 عشق من به تو پاکه - 

 )دوستان اسم گل ها هم ممل اسم انسان ها معنی داره ،رز سفید
 یعنی عشق من به تو پاکه (

 +خیلی دوستت دارم خانومم  
 منم - 
 تمو گرفت و به سمت آرشا دس 

 ماشین هدایت کرد 
. 

#PraP 
 مه گل  

 در رو برام باز کرد وقتی سوار شدم
 خم شد و دامن لباسم رو داخل 

 ماشین قرار داد تا به در گیر نکنه   



wWw.Roman4u.iR  762 

 

 خودش هم سوار شد ،ماشین
 و روشن کرد و حرکت کردیم  

 +خب خب االن با خانوم خوشگلم
 میریم عکس میگیریم  

 میریم باغ ،مراسم عقد وبعدم که 
 عروسی و بعدشم خونه و کارای خوب خوب   
 آروم با مشت به بازوش زدم  
 بی حیا - 
 خندید و لپمو کشید  

 محکم زدم رو دستش 
 هی اقاهه نکن - 

 ممال نا محرمی 
 +چییییی؟

 دیشب شد یه ماه و صیغه محرمیتمون باطل شد - 
 تو یه نامحرمی  امروزم که هنوز خطبه عقدو نخوندن االن 

 فاصله اسالمی رو رعایت کنید لطفا
 

#PraP 
 مه گل 

 بعد از پایان حرفم زبونمو دراوردم  



 763 بالشیطون 

 و دوباره گفتم 
 ِهی اقا چشاتو درویش کن - 

 ،اول و اخرش مال خودمی +دیوونه
 چه یه ساعت زودتر ،چه دیرتر

  
 اون که بعله-

 کنار اتلیه نگه داشت و از  ماشین
 سمت منو باز کرد و  پیاده شد ،در 
 دستشو به سمتم دراز کرد ،کمی هم خم شده بود  

 درست ممل  شاهزاده ها باهام
 .رفتار میکرد و این باعی غرورم میشد   
 به خودم میبالیدم  
. 

#PraP 
 مه گل 

 به خودم میبالیدم ،به طوری که حس میکردم باید به زمینی  
 هم که روی اون راه میرم فخر بفروشم  چون من آرشا رو داشتم  
 مرد من کنارم بود و منو دوست داشت  

 با لبخندی دلنشین دستم رو توی
 دست بزرگ و مردونش گذاشتم و از ماشین پیاده شدم، در رو بست ،

 اروم دستمو از دستش بیرون کشیدم و دور بازوش حلقه کردم  
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 م و به اتاق با هم وارد آتلیه شدی 
 مخصوص که برای عکس  گرفتن از عروس و داماد بود رفتیم  
 یه خانوم که تقریبا هم سن خودم بود  اونجا منتررمون بود  
 عکاس:سالم خوش اومدید مبارکه  
 مرسی - 
 ارشاهم به تکون دادن سرش اکتفا  

 کرد 
 

#PraP 
 مه گل 

 ینعکاس :خب عروس خانوم  لطفا روی اون تنه درخت بش
 پاهاتو روی اون یکی تنه بزار

 کاری که گفت رو انجام دادم 
 خب حاال سرتو بزار روی زانوت  

 و به دوربین نگاه کن 
 آرشا هم منترر بود ببینه عکاس چه ژستی بهش میده  

 عکاس:اقا داماد لطفا اون ورتر
 وایسا 

 اوه تازه گرفتم که میخواد عکس تکی بگیره  
 شیطون به ارشا نگاه کردم که رفت روبروم ایستاد  
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 چشمامو خمار کردم و به جای لنز دوربین به اون خیره شدم که
 همون لحضه عکاس عکسو انداخت عکاس:اینطوری طبیعی تر بود   
 بعدم یه چشمب زد  
 دوباره با همون چشما به ارشا نگاه کردم که دیدم بعله  
 تر از من چشماش خمار اقامون بدجور بیتاب شد و بد 

.. 
#PraP 

 مه گل
 چنتا عکس  تکی از من و بعد از  
 آرشا گرفت ،نوبت به عکسای دونفرمون شد  

 عکاس:
 عروس خانوم بشین رو زمین 

 دستان رو هم بزار رو زمین و نیم خیز شو  
 طوری که انگار افتادی و میخوای بلند بشی

 کاری رو که گفت انجام دادم  
 د کنارش زانو بزن و دستت رو به سمتش دراز کن خب اقا داما 
 طوری که میخوای کمکش کنی از جاش بلند بشه  
 عکسو انداخت  

 :خب عالی بود عکاس 
 چنتا ژست دیگه هم داد و عکس

 گرفت تا رسید به آخرین عکس که باید رو دست آرشا خم میشدم و
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 اون منو میب*و*سید ،آم که چقدر سر این عکس حرصش دادم
. 

@PraP 
 مه گل  

 آخرش گفت؛
 مه گل دیگه تحمل ندارم ،کافیه  

 ِای خدا پس ِکی شب میشه 
 وقت گل نی - 
 +انقدر منو اذیت نکن خانومم  

 باالخره که شب میشه 
 فقط چند ساعت مونده  

 خب شب بشه که چی -
 +هیچی  
 یه کوچولو میترسیدم اما اصال به روی خودم نیاوردم  

 ... یه لبخند شیطون زد
 تا رسیدن به باغ فقط سربه سرم گذاشت و اذیتم کرد  
 +خانومم  
 جانم - 
 +داره شب میشه  

 یه چشم غره بهش رفتم 
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 ایش هی میگه شب شب  قبال - 
 از این اخالقا نداشتی

  
 +قبال که روز عروسیم نبود ،تازه شما خانومم نشده بودی 

 شش بخوابم در هر صورت من به مهسان قول دادم که امشب پی- 
 قراره  اونم بیارم 

 +اون قرارتون که بمونه واسه بعد  
 خودتم بخوای خانوادت اجازه نمیدن 

.... 
#PraP 
 مه گل  
 اوه بله سرورم.امر،امر شماست - 
 انقدر تو ماشین جب گفت و خندیدیم اصال متوجه نشدم که  
 رسیدیم به باغ  

 ماشینو خاموش کرد 
 از ماشین پیاده شد و درو برام باز کرد  

 با هم وارد شدیم 
 خانواده ها دم در ایستاده بودن  

 باهاشون روب*و*سی کردیم 
 بعد از تبریب از جانب اونا و تشکر از جانب ما باالخره  
 به سمت اتاق مخصوص عقد رفتیم  
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 خیلی خوشحال بودم 
 مگه میشه آدم به عشقش برسه و خوشحال نباشه  
 ی عقد کرد عاقد شرود به خوندن خطبه 

 بعد از خوندن متن عربی گفت؛
 دوشیزه مکرمه مه گل آریا آیا وکیلم 

 شمارا با مهریه معلوم به عقد آقای  
 ارشا تهرانی در بیاورم 

 پارمیس :
 عروس رفته گل بچیه 

 عاقد؛
 برای بار دوم می پرسم دوشیزه مکرمه خانوم مه گل آریا آیا وکیلم 

 شمارا با مهریه معلومه به عقد دائم اقای آرشا تهرانی دربیاورم  
 پارمیس:

 عروس رفته گالب بیاره 
 عاقد ؛

 برای بار سوم می پرسم 
 دوشیزه مکرمه مه گل آریا آیا وکیلم شمارا با مهریه معلوم به عقد دائم

 اقای آرشا تهرانی در بیاورم   
. 

#PraP 
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 مه گل
 همین که خواستم بله رو بگم  

 الیناز گفت ؛
 حاج آقا عروس حواسش نبود لطفا یه بار دیگه بخونید

  
 یه چشم غره توپ بهش رفتم 

 که چشمب زد و به ارشا اشاره کرد،
 بهش نگاه کردم 

 دستش رو مشت کرده بود و روی پاش گذاشته بود  
 دستش یه لرزش خیلی ریز داشت .

 زده بود وبا نگرانی به عاقد زل 
 منترر بود برای بار چهارم   

 ازم بپرسه 
 سرمو پایین انداختم و اروم شرود به خندیدن کردم  

 عاقد :
 برای بار چهارم میپرسم 

سا تهرانی   شما را با مهریه معلومه به عقد آقای آر شیزه مه گل آریا آیا وکیلم  دو
 در بیاورم 

 الیناز  
 عروس...

 آرشا :
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 چند دقیقه ساکت باشید  الیناز خانوم میشه 
 بعد من خودم به جای مه گل، گل و گالب میارم خدمتتون

 با این حرف آرشا همه شرود به خندیدن کردن  
 الیناز  

 خب عروس زیرلفری میخواد
 

#PraP 
 مه گل 

 آرشا یه گردنبند که نگین یاقوت داشت انداخت گردنم  
 هنوزم نگرانی رو از چشماش میخوندم  

 اطمینان دادن بهش چشمامو بستم و دوباره باز کردم که اونم یهبرای 
 لبخند محو زد   
 با اجازه بزرگترا بله -

 صدای جیغ ،سوت و دست بلند شد
  

 ی آرشا رو شنیدم و من اون میون صدای نفس آزاد شده
 عاقد از آرشا هم اجازه وکالت خواست که همون بار اول بله رو داد  
 زل زدم تو چشماش  
 با یه لبخند جذاب بهم خیره شد  

 اون لحضه فقط دوس داشتم
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 دستمو داخل چاالی روی گونش فرو کنم   
 آروم کنار گوشش زمزمه کردم  

 دستات چرا میلرزید اقاهه ؟؟؟-
 بعد یه لبخند خبیی زدم  

 +خب نگران بودم خانومم یهو
 پشیمون نشه که خداروشکر   

 این اتفاق نیوفتاد 
 حرفش یه چشمب زد و به جمعیتت خیره شد ....بعد از این 

#PraP 
 مه گل 

 باالخره مراسم تمام شدوسوارماشین شدیم
 من یکم خسته بودم امااینطورکه معلوم بود ارشاسرحال ترشده بود

 ارشایکم یواش تربرو-
 +میخوام ایناروبپیچونم زودتربریم خونه

 نه من میخوام توخیابونا بچرخیم اول-
 بریم دور دوربعدخونه 

 +مه گلی حاالبریم خونه فرداتمام خیابونای تهرانوباهم میچرخیم .
 ن  همین االن-

 +اوفففففف چشم.
 یکم توخیابوناچرخیدیم و رفتیم خونه.
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#PraP 
 مه گل

 خداروشکرخانواده هاهمراهمون
 نیومدن،توباغ ازمون خدافری کردن. 

 ه نزدیب خونه که شدیمالبته واسه عروس کشون اومدن ولی خب دیگ
 همه مسیراشون جداشدوهرکی رفت خونه خودش.

 ارشاماشینوتوپارکینگ پارک کرد.
 خواستم ازماشین پیاده بشم که گفت:

 صبرکن باتعجب نگاهش کرد.
 خودش ازماشین پیاده شد.

 درسمت منوبازکرد.
دوباره خواستتتم پیاده بشتتم که یه دستتتشتتوزیرزانوم واون یکی رو روی کمرم 

 ت.گذاش
 ث
 چیکارمیکنی ارشاخودم میتونم بیام .-

 +میدونم امادوست دارم خودم ب*غ*لت کنم وببرمت داخل.
. 

#PraP 
 مه گل 

 *کمرت درد میگیره  
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 نه که خیلی چاقی ،حاال خوبه یه ذره ای جوجه کوچولوم .+
 خودت...نه یعنی زنت جوجه کوچولوئه - 

 +خب منم که همین رو گفتم .
 اوه بازم سوتی دادم خب زنش که خودمم  
 همینجوری ادامه بدم بستری میشم  
 ایتتتتتتتتتتتتتش - 
 +انقدر شیرین زبونی نکن به اتاق نمیرسی ها  

 همینجا میخورمت .
 به کنار در که رسیدیم چون اون نمیتونست خودم درو باز کردم  
 خونمون یه خونه ویالیی بود اما خب خیلی بزرگم نبود  
 یه خونه یه طبقه که پن  تا اتاق خواب داشت  
 اصال نزاشت  خونمونو ببینم  

 مستقیم بردم تو اتاق خواب و گذاشتم رو تخت
#PraP 

 مه گل 
 آرشا کمکم کرد  موهامو باز کنم 

 و لباسمو از تنم دربیارم 
 روی شونمو ب*و*سید 

 سرمو پایین انداختم با صدای
 آرومی گفتم   
 آرشا االن نه-
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 با التماس به چشمام نگاه کرد 
 +مه گل  
 منرورم اینه اول برم دوش بگیرم بعد - 

 موهام به هم چسبیدن 
 اذیتم میکنن 

 +باشه عزیزم ،اصال میخوای با هم بریم
 ِا آرشا - 
 +جون آرشا  
هیچی ،من رفتم حموم تو هم اگه میخوای دوش بگیری از ستترویس بیرون - 

 استفاده کن 
 مم +بله چشم خانو 
 از تو کمد یه ست لباس خواب  
 برداشتم با یه دستم لباس عروسمو  

 گرفتم که نیوفته با دست دیگم
 لباس خوابو گرفتم و رفتن حموم  

 بعد از یه ربع بدنمو با حوله خشب کردم و لباس خوابمو پوشید 
 یه لباس سفید که ترکیبی از تور  

 و ساتن که تا وسط رونم بود 
 که از وسط یه چاک بلند داشت  

 بماند که تو این یه ربع آرشا چند بار به در زد و
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 گفت؛  چیشد 
#PraP 

 مه گل 
 آروم درو باز کردم و رفتم بیرون  

 آرشا روی تخت دراز کشیده بود و
 ساعدشو روی چشماش گذاشته بود 
 با صدای باز و بسته شدن در حموم 

 زود دستشو برداشت و سر جاش 
 نشست 

 با چشمای خمارش زل زد بهم  
 اروم به سمت میز ارایش رفتم

  
 سشوارو به برق زدم و مشغول خشب کردن موهام شدم 

 روم نمیشد به آرشا نگاه کنم  
 یکم که گذشت 

 آرشا به سمتم اومد و سشوار رو ازم گرفت  
 پیشونیمو ب*و*سید و به سمت تخت  

 هدایتم کرد ........
 ز خواب بیدار شدم صبح با صدای آرشا ا 
 یاد دیشب افتادم  

 شبی که به یه دنیای دیگه 
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 پا گذاشتم و این دنیا رو دوس داشتم چون با آرشا یکی شده بودم  
 و این موضود چقدر برام لذت بخش بود 

 +مه گلی،خانومم .  
 پاشو عزیزم برات صبحانه اماده کردم  
 جیگر کباب کردم االن سرد میشه  

 از جام بلند شدم 
 یه کوچولو کمرم درد میکرد  

 اما دردش زیاد نبود
#PraP 

 مه گل 
 خجالت میکشیدم بهش نگاه کنم

 اما  خب هرجور بود با خودم کنار اومدم   
 اول برم حموم - 
 +بیا صبحانه بخور بعدش برو  
 باشه - 
 با هم به سمت میز صبحانه رفتیم  

 واووو اقامون چه کرده -
 بخور خانوم کوچولو +بیا  
 من کوچیب نیستم - 

 +اوه بله یادم نبود
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 باالخره دیشب خانوم شدی
 بی حیا - 
 بعد از خوردن صبحانه که درواقع  

 به زور به خوردم داد 
 رفتم دوش گرفتم  
 حدود یه ساعت بعد  
 مامان مهشید و بعد هم مامان  

 بهار زنگ زدن 
 قربون صدقم رفت و البته مادر شوهرجونمم زنگ زد و کلی

 ادامه داد.....
#PraP 

 مه گل 
 خجالت میکشیدم بهش نگاه کنم

 اما  خب هرجور بود با خودم کنار اومدم   
 اول برم حموم - 
 +بیا صبحانه بخور بعدش برو  
 باشه - 
 با هم به سمت میز صبحانه رفتیم  

 واووو اقامون چه کرده -
 +بیا بخور خانوم کوچولو  
 من کوچیب نیستم - 
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 +اوه بله یادم نبود
 باالخره دیشب خانوم شدی

 بی حیا - 
 بعد از خوردن صبحانه که درواقع  

 به زور به خوردم داد 
 رفتم دوش گرفتم  
 حدود یه ساعت بعد  
 مامان مهشید و بعد هم مامان  

 بهار زنگ زدن 
 و البته مادر شوهرجونمم زنگ زد و کلی قربون صدقم رفت

 ه داد.....ادام
#PraP 

 "سه سال بعد"
 مه گل  
 شالمو سرم کردم ،یه آرایش مالیمم کردم  
 وای گوشام کر شد   
 نمیدونستم کدومشونو بگیرم  

 یکیشون گرسنه میشد ،دوتای دیگه هم شیر میخواستن 
 به هر زحمتی بود سه قلوهامو ساکت کردم و به آرشا زنگ زدم  

 بعد چند بوق جواب داد 
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 +سالم ،جانم خانومم  
 وای آرشا زودباش بیا دیگه ،اینا منو کشتن - 

 +دارم میرسم ،اماده شو
 من اماده ام - 
 ممال تولده خواهر زادته  بعد ما باید اخر از همه برسیم  
 +اومدم دیگه  

 منتررم ،بای-
 +خدافو  

 به بچه ها نگاه کردم هرسه تاشون اروم رو تخت بودن و داشتن با
 ب بازی هاشون بازی میکردن اسبا  

 برای دختر کوچولوم ،آسا یه تاپ
 خوشگل صورتی  که اندازه کف دستم بود   
 با یه دامن مشکی پوشیدم  

 برای دوتا پسرامم  آرتا و آرسا 
 ای  و پاپیون قهوه ای پوشیدپیرهن های سفید با یه جلیقه قهوه

  
 یه شلوار جین سفیدم پاشون کردم 

 اروم صورت هرسه رو ب*و*سیدم 
 که صدای در اومد 

. 
#PraP 
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 مه گل 
 به سمت در دوییدم و زود درو باز کردم 

ممل همیشتته قبل از هرکاری خودمو تو ب*غ*ل آرشتتا پرت کردم و از گردنش  
 اویزون شدم 

 سالم ،خسته نباشی عزیزم - 
 +مرسی خانومم  

 میبینم که خوشگل کردی
 دروغ گو تو که اصال منو ندیدی - 
 از اول پریدم تو ب*غ*لت  
 +خب من که میدونم خانومم گونی هم  بپوشه خوشگل میشه  
 پس نیازی به دیدن نیست  
 خیلی دوستت دارم - 
 +من بیشتر  
 آرشا از قبل لباس پوشیده بود  

 به سمت اتاقمون رفتیم 
 آرشا پسرا رو ب*غ*ل کرد منم اسا  

 و با احتیاط ب*غ*لم کردم  رو اروم
 و رفتیم سوار ماشین شدیم  
 آرشا به خاطر بچه ها یه ماشین دیگه هم خریده بود  
 که با اون سرکار می رفت  اخه  
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 تو ماشین خودش سه تا صندلی بچه گذاشته بود  
 هروقت به عقب ماشینش نگاه میکنم  خندم میگیره  

 آسا رو   روی صندلیش گذاشتم 
 رو از ارشا گرفتم و رو صندلیش گذاشتم  خودمم رفتم جلو سوار شدم  بعد ارتا

 ارشا هم بعد از گذاشتن ارشا اومد و سوار شد
#PraP 
 مه گل  

 جلوی  آمانی که پارمیس توش ساکن بودن  ماشینو پارک کردیم
 از ماشین پیاده شدیم

 بچه هارو ب*غ*ل کردیم و رفتیم باال 
 بعد از احوال پرسی با همه 

 مادر جون آسا رو ازم گرفت 
 پدر جون و احسانم آرسا و آرتا رو از آرشا گرفتن 
 به سمت آنیل،پسِر دوساله پارمیسو احسان رفتم 

 صورتش ب*و*سیدم 
 تولدت مبارک عزیزم -

 +ملسی دندایی 
 زندایی فدات شه وروجب-

 م خوشتله )کیکم خوشگله؟؟(+تیت
 اره ،خیلی خوشگله -

 ه کمب یکم که گذشت آنیل ب
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 پارمیس شمعو فوت کرد
 تیکه های کیکو بین همه تقسیم کردن 

 ِهی باید به من چهارتیکه کیب بدید پس سهم نی نیام چی میشه -
 احسان :

 ی شیش ماهه کیب میخوره اخه ؟؟؟؟؟؟بچه
 خب من میخورم بهشون شیر میدم دیگه -
 چه فرقی میکنه ؟؟ 

#PraP 
 مه گل 

 بعد از خوردن کیب و دادن کادوها  
 یکم کلی ر*ق*صیدیم و خندیدم 

 باالخره بعد از خوردن شام  
 همه به خونه هاشون رفتن 

 ما هم تقریبا اخرین نفراتی بودیم که رفتیم  
 انقدر خسته بودم که تو ماشین خوابم برد ...

 با صدای ارشا چشمامو باز کردم
 +پاشو خانمی 

 تو هم پیاده شو بریم بچه هارو بردم داخل
#PraP 

 قسمت اخر 
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 منم خودت ببر -
 +چشم خانومم

 رو دستاش بلندم کرد و به سمت 
 خونه بردم 

 رو تخت انداختم 
 +حداقل پاشو لباساتو بپوش بعد بخواب 

 هرچند اگه به من باشه که میگم تا صبح بیدار باشیم
 آرشا -

 +جان دلم 
 خیلی خیلی خیلی دوستت دارم -

 ه دیونتم عشقم +من ک
 از جام بلند شدم 

لباستتمو با یه دستتت لباس خواب راحتی عوض کردم و دوباره به تخت خوابم 
 برگشتم 

 ارشا هم لباسشو بعد از من عوض کرد و اومد کنارم دراز کشید
 برای بچه ها هرکدوم یه اتاقو اماده کرده بودیم 

 قو کنترل میکردم اما فعال هرسه تو یه اتاق میخوابیدن که با گوشیم اتا
 پیشونیمو ب*و*سید 

 +شب بخیر شیطون بال 
 و من اعتراف میکنم که کنار همسرم و بچه هام خوشبخت ترینم 

 این خوشبختی رو مدیون کسی هستم که همیشه برام بهترینو میخواد 
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 اما برای رسیدن بهش باید صبر داشته باشیم 
 اشید امیدوارم همتون تو زندگیتون خوشبخت و خوشحال ب

 مرسی از دوستانی که همراهم بودن 
 دوستتون دارم 

 "پایان"

 بابت نوشتن این رمان زیبا یبدر هیهانبا تشکر از 


