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 قسمت داره " ھمھ شخصیت ھای این داستان22مقدمھ:این داستان طنز مجموعھ  کھ  
 دوست ھست را خودم از ذھن خودم ساختم " این شخصیت ھا کار ھای7کھ راجب 

عجیبی می کنن کھ در داستان می خوانید" {{خواننده عزیز باید داستان را با دقت
1391بخوانی تا طنز اش را متوجھ بشی.}} آشنایی اون ھا با ھم از اوایل آذر ماه

شروع می شھ در شھر ساری.

(قسمت اول): یک آپارتمان قدیمی سھ طبقھ  بزرگ کھ در شھر ساری کھ اجاره میره
سالھ ھست کھ بزودی در قسمت ھای28اما مثآل تنھا صاحب اون یک پسر مجرد حدود 

 آینده سر و کلھ اش پیدا می شھ " اما چون خودش نیست مثآل وکیل اش آقای باالی کار
ھای اجاره دادن را انجام میده. {{ اما چرا من میگم { مثآل }؟ چون بعضی از حقیقت

ھای کھ درباره این شخصیت پسر جوان ھست را در قسمت ھای جلو تر می خوانید.}}
اما بریم تا درباره این شخصیت ھا براتون توضیح بدم. اولش بگم کھ شش تا شون اھل

 آذرماه آقای14صبح 8تھران و یکی اش کھ ھفتمین نفر ھست  اھل مازندران. ساعت 
باالی دم در آپارتمان منتظر ایستاده بود کھ یک دفعھ یک پراید سفید جلو آپارتمان ایستاد

 نفر7 یک زن شوھر جوان پیاده شدن و اطراف شان را نگاه می کردن"(دو تا از  
{پدرام مارشی} و ھمسراش { شقایق کارشان} توی کارعکاسی و گرافیک ھست) آقای
باالی تا اون ھا را می بینی میره سمت شان و سالم می کنھ و میگھ : بھ شھر ساری
خوش آمدین" خوشبختانھ شلوغی تھران و دود و دم آنجا را نداره .شقایق میگھ: بھتر

تھران کھ نھ ھوای خوب داره و نھ خیابان ھای خلوت. پدرام میگھ: ھوا کھ چھ عرض
کنم انگار تھران توی یک کیسھ ای گذاشتن و حی توش گاز روده ھای آدم  را خالی می
 کنن. باالی میگھ : خوب از این حرف ھا بگذریم بیان بریم دم در آپارتمان. پدرام میگھ

 چرا توش نریم. باالی میگھ: باید واستیم تا بقیھ ھم بیان. پدرام میگھ: راستی نگفتھ
 نفر. در این ھین یک تاکسی جلوی6بودین دقیقآ چند نفریم؟. باالی میگھ: با شما 

درآپارتمان می ایست و یک پسر جوان با دو تا چمھ دان پیاده میشھ( {سعید پایداری}
مجرد" مھندس ساخت نرم افزار رایانھ. آدم کم حرف و خون سرد و یک کم زیادی بی
تفاوت) با کشان کشان چمھ دان ھا میره و با ھمھ سالم و علیک می کنھ. باالی پدرام و

 آبی جلوی در206شقایق را با سعید آشنا می کنھ. چیزه زیادی نمی گذره کھ یک 
آپارتمان می ایست و یک خانم  جوان پیاده می شھ.( {مونا پناھی} مجرد" کاراش حساب
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 داری و عشق ریاست کردن ھست. ) اون ھم میاد با ھمھ سالم و علیک می کنھ بھ آقای

 نفر ماندن. یک تاکسی2 باالی میگھ: چرا منتظرین بریم دیگھ اما باالی میگھ: ھنوز 
دیگھ می ایست و یک خانم جوان پیاده می شھ.( { مھسا دوران} مجرد" کاراش طراحی

سایت ھست. دختر باھوشی "از مرد ھا خوشش نمیاد بخاطر ھمین در گذشتھ ھا مرد
ھای مجرد را  سر کار میزاشت و زیاد ھم حرف نمی زنھ"اون آدم شناس خوبی ھست.)
 اون با چمھ دان اش میره بھ سمت آپارتمان و با ھمھ سالم و علیک می کنھ" چیزی نمی

 گذره کھ یکی سوار فرغون با ساک و چمھ دان از آخر خیابان داره میاد" جلوی
آپارتمان می ایست و پسر جوانی پیاده می شھ.( رامبود جھانی مھندس عمران" آدم

عجیب و کم حرف و مجرد ھست.) رامبود میاد جلوی در آپارتمان کھ ھمھ جمع بودن
پدارم بھش سالم می کنھ اما رامبود میگھ: سالم دیگھ چیھ؟ آقای باالی میگھ: ھیچ ولش

کن بیاین بریم باال.

(قسمت دوم):آقای باالی ھمھ را می بره باال طبقھ اول داغون بود  آن قدر کھ قابل
زندگی برای چند نفر نبود. طبقھ اول داغون بود اما طبقھ دوم کمی بھتربود.آقای باالی

متر  و با بالکون  کل اش11متر و طول 9برای ھمھ توضیح میده و میگھ: عرض اینجا 
 تا اتاق داره با نگاھی کھ ھمھ بھ خانھ می نداختن معلوم بود3 متر  و   110 می شھ 

کھ بھ دل شون ننشستھ و ھر کس یک طوری این آپارتمان را مسخره می کرد" پدرام با
کنایھ میگھ: اینجا مال قبل از انقراض دایناسور ھا ھست؟. سعید میگھ: انگار سیل

فاضالب از این آپارتمان رد شده. بعد مھسا میگھ: اینجا شبیھ ھر چیزی ھست غیر از
آپارتمان. روی دیوار یک تابلوی  قدیمی کھ نقاشی یک مردی جوان با پالتی بلند قرمز

_ پیراھن و جلیقھ سفید و دستمال گردن مشکی و خط ریش بلند و پوف کرده بود.
شقایق این نقاشی را می بینھ و با تعجب و خوش حالی بھ پدرام میگھ: پدرام این نقاشی

را نگاه کن باید خیلی قدیمی باشھ و خیلی ھم ترسناک.  پدرام میگھ: آره "اون پالتو
قرمز اش چقدر شبیھ پالتو قرمزعمھ آشغال منھ کھ از مادرم متنفر ھست.  اما  مونا بھ
 تا3جای کنایھ زدن"  اعتراض میکنھ   و بھ آقای باالی  میگھ: ما جمعیت زیادی ھستیم 
 اتاق برای ما کم ھست و درضمن این منطقھ باران زیاد میاد سخف اش سالم ھست؟

یک دفعھ روی سر ما خراب نشھ؟. باالی میگھ: نھ ھمین یک ماه پیش سخف را عایق
کاری کردیم  اگھ باور تون نمی شھ با آقای رامبود جھانی کھ مھندس عمران ھست بریم
 ببینیم. رامبود میگھ:اصآل سخف دیگھ چی؟.پدرام میگھ: ھمون چیزی کھ باالی ھر خانھ
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 ای میزارن"البتھ اگھ بدونین خانھ چیھ .رامبود میگھ:آھا"متوجھ شدم اتفاقآ ھمین تابستان
یک خانھ ساختم ولی یادم رفت کھ  در و پنجره  و سخف بزارم واسھ ھمین شب باران
گرفت فردایش با کارگرھا رفتیم توش شنا کردیم  جا تون خالی خیلی حال داد. باالی از

متر و وسط ھر اتاق  یک در چوبی کشوی12خانھ تعریف می کنھ  و میگھ: ھر اتاق 
 تا تخت داره درضمن ما ھم بخاری و ھم2ھست کھ اتاق نصف می کنھ تازه ھر اتاق 

شومینھ  داریم . وسایل خانھ ھم در خانھ آماده بودن و آقای باالی زرنگ بازی در میاره
 و میره  سمت وسایل خانھ  و مالفھ ھا را از روی وسایل بر می داره یک کاناپھ 

 تا مبل راحتی تک نفره اما تاز مونده بودن و یک تلوزیون 2 نفره و 3قدیمی بزرگ  
 انچ جدید. سعید می پرسھ: چرا ھمھ چیز این خانھ قدیمی ولی تلوزیون اش جدید؟.42

باالی میگھ: این تلوزیون را خود آقای ساد خریده. (آقای ساد مالک  جوان این خانھ
ھست کھ گفتم در قسمت ھای آینده میاد) درضمن ھمھ چیز این خانھ قدیمی نیست این

 تا دشوی داره و لولھ ھای آب فاضالب را تازه عوض کردیم و یخچال ھم ھمین2طبقھ 
 طور. بعد باالی میگھ: باالخره خوش تون آمد. ھمھ بھ ھم دیگھ نگاه می کنن. مونا

نفری بخوابیم؟. باالی میگھ: من کھ گفتم در ھر2میگھ: یعنی ما باید توی ھر اتاقی  
اتاقی یک در چوبی کشوی ھست کھ  اتاق نصف می کنھ  و البتھ نمی خوام براتون

کالس بزارم ولی اگھ بھ چند تا مشاوره امالک بسپارم کھ یک آپارتمان بزرگ اجاره ای
 می دیم" چند برابر شما  دانشجو ھا برای این جا دست و پا می شکنن. مونا یک کمی

بھش بر می خوره و میگھ: خوب برین ھمون دانشجوھای تون را بیارین دیگھ چرا وقت
 ما را می گیرین. باالی میگھ: خانوم پناھی من قصد بدی نداشتم. یک دفعھ پدرام میگھ:

 ما اینجا را قبول کردیم. بعد شقایق میگھ: دیوانھ شدی پدرام " اینجا خیلی شلوغھ!. و
پدرام میگھ: درست خانھ شلوغھ ولی شھر خلوتی و ھوا خوب داره  و ترافیک سنگین
نداره تازه از ھمھ مھم تر ما اینجا برای کارمون آشنا داریم. پدرام  شقایق را می کشھ
یک گوشھ و با این حرف ھا  راضی اش می کنھ و بر می گرده میگھ:آقای باالی ما
راضی ھستیم. باالی از بقیھ می پرسھ؟.  و سعید با کمی تردید و مکس میگھ: من با
اینکھ از شلوغی خوشم نمیاد ولی می مانم. مھسا میگھ: باشھ "بھ ھر حال از ھیچی

بھتره. مونا ھم با کمی مکس تردید قبول می کنھ. ھمھ بھ رامبود نگاه می کنن تا جوابی
بده و رامبود  میگھ: موزه قشنگی ھست و طراحی خوبی داره "  آقای باالی حاال میشھ
ما را ببرید خانھ مان را نشان بدین. باالی میگھ: خانھ شما اینجاست. رامبود با خوش

حالی میگھ:آخ جون من می خوام توی یک موزه زندگی کنم حتمآ توی یک از این اتاق
ھا باید برج ایفل باشھ. سعید میگھ: من ماکت اش را خانھ دارم. و رامبود میگھ: اما من
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واقعی اش را میگم. مھسا میگھ: فکر نکنم  برج ایفل واقعی اینجا جا بشھ. رامبود میگھ:

 من یک بار برج میالد را توی خانھ جا دادم ولی  از دستم افتاد و شکست" امید وارم
آدمای توش آسیبی جدی  ندیده باشن. سعید بھ رامبود میگھ: شما اصآل می دونین کھ

ماکت چیھ؟ رامبود مکس می کنھ و میگھ:نھ" چند بار اسم اش را در کالس شنیدم ولی
آخراش نفھمیدم چیھ

                                                
(قسمت سوم): خیلی خوب" اتاق ھا تقسیم بندی می شن پدرام و شقایق کھ زن و شوھر
بودن در یک اتاق_ سعید و رامبود در یک اتاق_مھسا و مونا ھم در یک اتاق. آقای

باالی رفتھ بود. ظھر شده بود و ھمھ توی آشپزخانھ یک میز غذا خوری جمع شدن" میز
 و صندلی  قدیمی بود عجیب بود کھ تا حاال موریانھ ھا بھ این میز و صندلی چوبی
حملھ نکردن" چون گشتازساد معروف بھ گشتاز بزرگ ھمان تابلوی کھ روی دیوار

بود" اون داخلھ چوب ھای میز و صندلی را زھرمار ھای کشنده ریختھ بود. مونا میگھ:
 خیلی خوب دوستان ما باید یک لیست تھیھ کنیم و پول ھای مان را بزاریم روی ھم

 دقیقھ و37:11بریم خرید بعد میگھ: من ساعتم خوابیده ساعت چند؟. رامبود میگھ:     
 دقیقھ.  لیست ھا نوشتھ میشھ  و ھر کس لیست خودش11:37بعد سعید میگھ:نھ ساعت 

 را میده غیر از رامبود" ازاش می پرسند چرا لیست خودت را نمیدی؟.  رامبود میگھ:
گشنم بود لیست ام را خوردم اتفاقآ خیلی خوشمزه بود ولی نمی دونم چرا یک لیست غذا
 من را سیر نکرد. مونا بلند می شھ و میگھ: خیلی خوب کی میره خرید؟. پدرام دست
اش را باال می گیره. مونا میگھ: یک نفر کم ھست. بعد ھمھ بھ رامبود نگاه می کنن.

مونا میگھ: آقای جھانی شما با آقای مارشی برین کھ لیست تون کھ خوردین حداقل آنجا
ھر چی براتون نیاز ھست را بخرید. رامبود میگھ: باشھ. کھ یک دفعھ دل اش درد می
گیره.ازاش می پرسند چی شده؟. رامبود میگھ: فکر کنم غذاھای توی لیست زیاد بود
برای ھمین روی دلم موند. بعد مونا از سعید می خواد کھ با پدرام بره خرید و اونا

میرن. مونا بھ مھسا و شقایق میگھ: بیان کمک تا ظرف ھای قدیمی را از این کابینت در
 بیاریم و وقتی در کابینت ھا را باز می کنن کلی تار عنکبوت  می بینن  بعد مونا میگھ:
 باید با مایع ظرف شوری این ھا را بشوریم. شقایق میگھ: برای چی؟. مونا میگھ: برای

 اینکھ توش غذا بخوریم. بعد شقایق میگھ:نیازی نیست  توی این ھا غذا بخوریم "ما
توی تھران  کھ بودیم  من برای پدرام غذا سفارش می دادم و دیگھ ظرفی نبود کھ

بشورام. مونا میگھ: ھمین زن ھای مثل شما ھستن کھ آبرو زن و دختر ھای امروزی را
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 می برند. شقایق میگھ: اتفاقآ مادر شوھر من ھم ھمین را میگھ"چند بار ھم می خواست

من را با کارد آشپز خانھ تیکھ یکھ   کنھ. مونا از مھسا می پرسھ میگھ: شما بلدین
آشپزی کنین؟ مھسا میگھ: نھ" من فقط ظرف شستن را بلدم. شقایق از مھسا می پرسھ

میگھ: عزیزم شما ازدواج کردی؟. مھسا میگھ: نھ. شقایق میگھ:من کلی خواستگار
داشتم... خیلی خوب حرف ھای زنان شروع می شھ اما ما میریم بفھمیم سعید و پدرام

چیکار می کنن. اونا از سوپرمارکت سر خیابان خرید می کنن. صاحب مغازه این ھا را
 می بینی میگھ: شما بچھ این طرف ھا نیستین درستھ؟. سعید میگھ: آره و پدرام میگھ:ما
 بچھ تھران ھستیم. مغازه داره میگھ: حتمآ شما دانشجو ھستید؟. سعید میگھ: نھ" ما اینجا

 آمدیم برای کار. مغازه دار میگھ: جای خوبی آمدین"از دست آب ھوا بد و ترافیک
سنگین خالص شدین. سعید میگھ: خوب پارسی حرف میزنین اصآل لحجھ ندارین. مغازه

سال داشتم کھ رفتن2 دار میگھ: راستش پدر و مادر من بچھ ساری ھستن ولی من 
سال کھ آمدم اینجا "واس ھمین پارسی7تھران من ھم توی تھران بزرگ شدم و االن 

خوب حرف میزنم"راستی خانھ تان توی ھمین خیابان؟ اگھ ھست از این بھ بعد بیان پیش
طبقھ قدیمی. مرد مغازه دار یک3 خودم خرید کنین. پدرام میگھ: آره ھمون آپارتمان 

دفعھ رنگ از  صورت اش می پره و میگھ: اون خانھ روح داره. پدرام ترسید ولی
سعید میزن زیر خنده و میگھ:من بھ این چیز ھا اعتقادی ندارم" بعد بھ پدرام میگھ شما

ترسیدین؟. پدرام سینھ اش را میده جلو  و میگھ: نھ. مغازه دار میگھ: من ھم اول بھ این
چیزھا توجھ ای نداشتم ولی پارسال بود کھ چند تا دزد این منطقھ را خالی می کردن

وقتی آمدن بھ این خیابان اون آپارتمان  را خالی با پر از وسایل عتیقھ بود "من خانھ ام
 صبح بود کھ با سر و صدا بیدارشدیم "نھ فقط ما بلکھ کل خیابان"3ھمین بقل شب حدود

دقیقھ نشد کھ دزدھا آمدن توی بقل پلیس ھا با ترس لرز2 آمدن و 110 زنگ زدیم بھ 
بعد کھ سوال کردن دزدھا گفتن ما اون جا یک مرد جوان با پالتھ بلند قرمز دیدیم ھمانی
کھ نقاشی اش روی دیواره. پدرام گفت: آره ھمون نقاشی قدیمی کھ شقایق بھ من نشان
داد"مرد مغازه دار ادامھ داد و گفت: آره داشتم میگفتم" تازه من شنیدم  چند سالھ پیش
یکی توی اون آپارتمان خوداش را پرت کرد بیرون و مرد" البتھ ھمین یکی  یا دو ماه

پیش بود کھ صاحب اینجا مرد میان سالی بود آمد با چند تا کارگر سخف را درست
کردن لولھ کشیدن و خالصھ از این کارھا اما رفت نمی دونیم مرده یا زنده اما فقط این
را شنیدم کھ یک وارث برای این آپارتمان ھست کھ اون ھم خارجھ. سعید با کنایھ  بھ

مغازه دارمیگھ: چقدر اطالعات شما باالست" رشتھ شما چیھ؟. مغازه دار میگھ: شرمنده
ام داداش رشتھ ھمین دیروز تموم کردم.
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(قسمت چھارم) پدرام و سعید با وسایل خرید میرن خانھ"پدرام استرس زیادی
داشت.مونا گفت: آدمای اینجا را دیدین چطور بودن؟. سعید گفت: کسی را غیر از مغازه

 دار ندیدیم کھ اون ھم خرافاتی بود. مونا میگھ: چطور مگھ؟!. بعد سعید داستان را
براشان تعریف می کنھ اما در این ھین پدرام شقایق را می بر توی اتاق و با ترس و

لرز میگھ: ما باید از اینجا بریم. شقایق میگھ: تو داشتی اصرار می کردی کھ بمانیم حاال
 می گی بریم!!. پدرام میگھ: آن موقع نمی دانستم این خانھ روح داره. شقایق میگھ:

مادرت کھ کلی از شجاعت تو تعریف می کرد  حاال چی شد کھ این جوری می ترسی؟
" روح کھ آدم نمی خوره. پدرام میگھ: من از استرس و فکر کردن خوابم نمی گیره.

شقایق میگھ: بزار با مونا جون مشورت کنم. پدرام میگھ: چی شد؟ چند ساعت نیست کھ
 این ھا را دیدی حاال برات جون شده؟. شقایق میگھ: ما زن ھا زود با ھم جور می

شیم"حاال بیا بریم. سعید جریان روح برای ھمھ میگھ و بعد رامبود میگھ: لعنت بھ این
شانس"من پوشکم را نیاوردم حاال باید  امشب توی دشوی بخوابم. پدرام و شقایق میان و
 شقایق با مونا مشورت میکنھ. مونا میگھ:نمی دونم " رفتن یا موندن با خودتان. پدرام بھ
 شقایق میگھ: حاال دیدی این ھم نظری نداشت "شقایق بیا بریم. سعید میگھ: آقا پدرام اگھ

 می ترسین امشب کھ شب اول ھست را پیش من بخوابین. مونا میگھ: این ھم فکر
خوبی شقایق جون ھم پیش من می خوابھ البتھ اگھ مھسا جون مشکلی نداشتھ باشھ؟.

مھسا کھ داشت ظرف ھای قدیمی کثیف را با مایع ظرف شوی می شست با تردید گفت:
 باشھ اشکال نداره "فقط شقایق جون یک کمکی ھم  بھ من و مونا جون بکنھ بد نیست.
مونا کھ داشت وسایل خرید را جا بھ جا می کرد گفت:مھسا جون راست میگھ بیا کمک
کن شاید دیگھ مادر شوھرت ازتو ایراد نگیره. پدارم میگھ: شقایق تو باز ھم پشت سر

مادرم حرف زدی؟. شقایق میگھ: یک کمی ازاش تعریف کردم. بعد رامبود میاد و
میگھ: اون توی دشوی چیھ کھ وقتی می کشم اش تمام آب کاسھ توالد را می بره پاین.
سعید کھ روی کاناپھ نشستھ بود و تلوزیون نگاه می کرد گفت:اون سیفون ھست. مونا

میگھ: ناھار چی می خورین؟. شقایق از پدرام می پرسھ: مرغ ھم خریدین؟. پدرام
میگھ: ما سوپر مارکت رفتیم نھ مرغ فروشی. مھسا میگھ: با این وسایل فقط می شھ غذا
 حاضری درست کرد. سعید  از توی پذیرای میگھ: فعآل ھمین حاضری بخوریم تا بعد.
وقت ناھار شد  ھمھ میرن ناھار می خوران رامبود دست ھایش را می بر باال  و میگھ:

 اول دعا " بعد  ھمھ دست ھای شان را می بران باال ولی رامبود بدون اینکھ دعا
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بخواند دست ھایش را میاره پاین میگن چرا دعا نخواندی و چرا اینقدر زود دست ھایت
را پاین آوردی؟. رامبود میگھ: با سرعت نور خواندم شما نھ دیدین و نھ شنیدین.  سر
سفره پدرام میگھ: آقا سعید ببخشید یعنی آقای پایداری آن نان را لطفآ بدین. و بعد سعید
میگھ: الزم نیست فامیلی من را صدا کنید من با اسم کوچک راحت تر ھستم. و پدرام
میگھ: خانم ھا کھ  ھم دیگر را بھ اسم کوچک صدا می زنن. رامبود میگھ: من توی

سالھ گی توی جنگل گم شده بودم بعد گشنم شد اسم کوچکم را خوردم. پدرام میگھ:10
خوب شد شما خود تان را نخوردین. بعد رامبود میگھ: چرا اتفاقآ یک روز کھ خیلی بچھ
 بودم داشتم نصف دست چپم را می خوردم کھ یک دفعھ مادرم آمد  دستم را از حلق ام
بیرون آورد و گفت: پسر تو بھ خودت ھم رحم نمی کنی. ظھر می گذرد و شب و  وقت
 خواب می شود. پدرام با ترس  و استرس پتو و بالش اش را می گیرد و بھ اتاق سعید

می رود کھ یک دفعھ با رامبود برخورد می کند و می گوید:  آقا رامبود شما با این
رختھ خواب کجا میرین؟. رامبود گفت: دارم میرم توی دشوی بخوابم البتھ اگھ قبل ار

صبح شدن خفھ نشم.

(قسمت پنجم): خیلی خوب" ھمھ داشتن می خوابیدن اما پدرام از ترس می لرزید و بعد
سعید آمد توی اتاق رفت توی رختھ خواب بعد کھ لرزیدن پدرام را دید گفت: از ترس
می لرزی؟. پدرام گفت: نھ" یک خورده ھوا سرد. سعید گفت: بخاری درجھ باالست"
اشکالی نداره  عادت می کنی. و بعد سعید خوابید پدرام ھم کھ خواب اش نمی گرفت

رفت از ساک اش یک قرص خواب برداشت و با ترس و لرز رفت بھ آشپز خانھ یک
لیوان آب پر کرد و با قرص خورد بعد از چند دقیقھ خواب اش برد.  صبح شد ھمھ

بیدار شدن خواب آلود" سعید می رود دشوی می بیند در دشوی باز نمی شھ  و روی در
 دشوی نوشتھ شده خوابگاه بزرگ پسران و پاین تر اش نوشتھ شده جمیعت یک نفر"

سعید می رود توی دشوی کناری.  مھسا  و شقایق با خواب آلودگی آمدن روی مبل ھا
نشستن  و شقایق با خواب آلودگی گفت: مونا جون کجاست؟ مھسا با خواب آلودگی گفت:

 صبح زود بلند شد رفت ورزش بکن و نان بگیره. شقایق میگھ: این کی ھست روی
کاناپھ؟. بعد مھسا میگھ: شاید آقا پدرام باشھ؟. شقایق میگھ: نھ بابا" پدرام با آن ترس و

لرزی کھ داشت عمرن توی پذیرای بخوابھ" حتمآ آقا رامبود ھست. در خانھ باز می شھ
و مونا با لباس ورزش و چند تا نان  میاد توی خانھ و میگھ: شما  چرا نیامدین ورزش

صبح گاھی توی این ھوا خیلی خوب. مھسا با خمیاز کشیدن میگھ: تو ھم چھ حالی
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داری. بعد سعید از دشوی میاد بیرون و مونا بھش صبح بخیر میگھ و ازاش  می پرسد:
  آقا سعید کدام دشوی حموم داشت؟.  سعید میگھ:ھمینی کھ من توش بودم. مونا نگاه اش

 بھ در دشوی کناری کھ رامبود توی آن خوابیده بود می افتد و نوشتھ را می بیند و
میگھ:این نوشتھ دیشب نبود" کار کیھ؟. سعید میگھ: آقا رامبود. شقایق میگھ: آقا رامبود؟!
 آقا رامبود کھ روی کاناپھ خوابیده. سعید میگھ: نھ آقا رامبود توی دشوی خوابیده. مونا
میگھ: شما دیدین آقا سعید؟. سعید میگھ: در کھ باز نمی شد. مونا میگھ: شاید آقا پدرام

روی کاناپھ باشھ؟. سعید میگھ: نھ" اون پیش من خواب بود. مھسا میگھ: خوب پتو را از
 روی اش بردارید ببنید کی ھست دیگھ. سعید پتو را بر میداره و با تعجب میگھ: این

دیگھ کی ھست؟!. مونا میگھ: آقا سعید بیداراش کنید ببینیم کی ھست. و سعید دست اش
را میزاره روی شکم آن شخص غریبھ و میگھ: آقا بیدارشین "آقا با شما ھستم بیدارشین.

 بعد آن شخص غریبھ در حالی کھ کلھ اش زیر پتو بود دست اش را میاره بیرون و
شناسنامھ اش را نشان میده. مونا بلند اسم اش را می خواند: ساشا ساد. بعد شقایق میگھ:
 چقدر این اسم آشناست! سعید میگھ:شما این را می شناسین؟. شقایق میگھ: نھ" ولی ھم
اسم اش آشناست و ھم چھره اش. مھسا میگھ: این ھمان اسم مالک این آپارتمان نبود کھ

آقای باالی دیروز بھ ما  گفت؟!. شقایق با خوش حالی میگھ: آره" این ھمان آقای ساد
ھست کھ باالی می گفت" وای چقدر شبیھ اون شخص توی تابلو.( خیلی خوب حاال باید

 سالھ متولد مازندران و آدمی عجیب ھست28براتان از ساشا ساد توزیع بدم. ساشا ساد 
 کھ مثآل با دختر ھا دوست میشھ ولی رابطھ جنسی بر قرار نمی کنھ چون می ترس کھ

ایدز بگیره" خیلی زود آن ھا را سر کار میزارد . طرز سرکارگذاشتن اش ھم این
طوری کھ" قرار میزاره و بھ قرار اش نمیره "این جوریھ کھ اون ھا را می پیچونھ  و
از این کار لذت تمام را می برد" اون پستی و بلندی ھای زیادی در زندگی اش داشتھ
درضمن اون بیشتر کار ھای اش مثل یک بیمار روانی ھست" درضمن اون تابلوی

قدیمی روی دیوار عکس یکی از اجداد ساشا ھست کھ از لحاظ چھره خیلی شبیھ ساشا
ھست.)

( قسمت ششم): خیلی خوب بعد اون ھا ساشا ساد شناختن اما مونا گفت:این کافی نیست
باید مدرک بیشتری باشھ. ساشا بلند می شھ و با خستھ گی میره و ازتوی یکی از ساک

ھایش کھ کنار در افتاد بود مدارکش را بر می داره و میاره می اندازه روی میز پذیرای
 کھ جلوی کاناپھ بود ھمھ مدارک بودن ولی روی ھمھ یک پاسپورت  و چند تا عکس از
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 شھر لندن بود و مونا آن را برداشت. شقایق گفت: آقای ساد شما تا حاال کجا بودین. بعد
 مونا گفت: فکر کنم لندن. سعید میگھ: چطور مگھ؟. مونا میگھ:   مطمئن نیستم ولی این

 عکس ھا کھ این را نشان میده. سعید نگاھی بھ مدارک ھای دیگھ می اندازه و میگھ:
آره" درست توی انگلیس در شھر لندن" پسر دایی من ھم آنجاست. مھسا میگھ:  آقای

ساد مثل اینکھ خیلی خستھ و انگار چند روز چیزی نخورده. مونا میگھ: آقای ساد" آقای
باالی چیزی بھ ما نگفتھ کھ شما میان؟. یک دفع پدرام از اتاق آمد بیرون و یک خمیازی
 کشید و وقتی ساشا را دید گفت: این دیگھ کیھ؟. سعید گفت: صاحب اینجا آقای ساد. بعد

 پدرام  یک دفع خواب از چشمانش پرید  و آمد جلو و گفت: آقای ساد مشتاق دیدار
خوش آمدین. و خالصھ از این چابلوس بازی ھا. ساشا کھ پیراھن مشکی بھ تن داشت"

پدرام از اش پرسید: چرا پیراھن مشکی پوشیدین؟ حتمآ شما اعتقاد دارین کھ مشکی
رنگ عشق؟. بعد شقایق گفت: شاید پارسی بلد نیست حرف بزنھ" اینجا کی انگلیسی

بلد؟. ھمھ ھم دیگر را نگاه می کنن و بعد مھسا خودش را بھ خواب میزنھ و مونا میگھ:
 من قبآل مثل بل بل انگلیسی حرف می زدم ولی حاال یادم رفتھ. سعید میگھ: من تا حاال

با یک انگلیسی زبان حرف نزدم. پدرام بھ ساشا میگھ: حلو" حاواریو؟. ساشا میگھ:
نیازی نیست این قدر بھ خودتون فشار بیارین چون یک دفعھ می ترکین"من پارسی بلدم.
 پدارم میگھ: چقدر خوب" ولی نگفتین چرا مشکی پوشیدین. ساشا گفت: من از مشکی

خوشم میاد ولی این دفع برای مراسم خاک سپاری پوشیده بودم. شقایق میگھ: آخی
تسلیت میگم"حاال کی بود؟. ساشا میگھ: دیروز من در لندن بودم و داشتم زندگی ام را

می کردم  و بعد از ظھر بود یک دفع  تلفن زنگ زد دیدم از ایران بھ من گفتن مادر و
پدرات از  جاده منحرف شدن و رفتن تھ دره. {{بعد ھمھ کوپ کردن و با کمی مکس
کردن تسلیت گفتن.}} مونا کھ خیلی دلش برای ساشا سوخت گفت: می خوان براتون
صبحانھ حاضرکنم؟ حتمآ تا االن گشنھ موندین. ساشا میگھ: اگھ قھوه دارین برام یک

فنجان بیارین لطفآ.مونا میگھ: قھوه کھ نداریم ولی چای داریم االن براتون میارم. شقایق
میگھ: آخی" زیر چشماش کبود رنگ صورتش پریده"بیچاره. ساشا  یک دفعھ

تومان پدرم بھ من بدھکار بود. بعد400میگھ:وای. پدرام میگھ: چی شد؟ساشا میگھ:
دوباره میگھ:وای. پدارم میگھ: دیگھ پدرتون چی بھتون بده کاربود؟. ساشا میگھ: بابام

سالھ گی داده بود. ساشا بازم میگھ:5می خواست برام یک موتور بگیره"قول اش را از 
 وای"مامانم {{ فسجون ھای خوبی درست می کرد بعد بابام از اش ایراد می گرفت و

مامانم می گفت: ایراد می گیری بعد مثل گاو می خوری؟. بعد پدرم بشقاب می زد زمین
 و کمر بنداش را در میاورد بعد شلوار اش می آمد پاین و می گفت: این چھ کمر بندی
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کھ برام خریدی خانوم؟.وقتی رفتم سرت زن گرفتم می فھمی کمر بند خوب بگیری. و
بعد مادرم می گفت: تو ھر وقت شلوارت رو باال کشیدی برو زن دوم بگیر.}} پدرام

میگھ: خدا بیامرزه" اونا االن اسیر خاکن. ساشا میگھ: چیزی ازاشون نمونده بود تا بره
توی خاک. شقایق میگھ: حتمآ مثل ذورت مکزیکی جز قالھ شدن. ساشا میگھ: نھ"دماغ
مادرم کنده شد_ شکم بابام مثل باد کنک ترکید_ چشمانشون درومده بود_کآل مثل ساالد

شده بودن و سوس ھای بدن شون ھمھ جا را گرفتھ بود. سعید میگھ: اونا خون بودن.
ساشا میگھ: خون دیگھ چیھ. مونا چای برای ساشا میاره و میگھ: اگھ گشنھ ھستین بیان
توی آشپز خانھ نون پنیر ھست. ساشا میگھ:من چند سال پنیر نخوردم. راستی اون کی
بود کھ توی دشوی کلھ اش را کرده بود توی سوراخ کاسھ توالد؟.سعید میگھ: اون آقا
رامبود بود. پدرام میگھ: خدا کن تا حاال خفھ نشده باشھ. بعد  یک دفعھ در دشوی باز

می شھ و رامبود با یھ ماسک زد شیمیایی آمد بیرون ماسک برداشت. بھش گفتن حالت
خوبھ و رامبود گفت: عالی" خوابی کھ توی دشوی کردم توی ھتل ھفت ستاره نکردم.

ساشا میگھ:آره"راست میگھ من ھم یک بار توی دشوی خوابیدم بعد توی خواب پا ھام یا
 دستم بود کھ خورد بھ سیفون و من را کشید توی چاه. سعید میگھ: توی چاه توالد خیلی

بده.  ساشا میگھ:توی چاه انگشتر برلیان قدیمی پیداکردم.

(قسمت ھفتم): رامبود میاد با ساشا نان و پنیر می خوره و پدرام میاد بھ ساشا میگھ:اون
انگشتر را فروختین؟. ساشا میگھ:آره"عتیقھ بود این ھمھ انگلیسی ھا از پول ما خورده

بودن حاال یک بار ھم ما خوردیم. پدرام میگھ:شما واقعآ بھ این پول احتیاج داشتین؟.
ساشا میگھ:بلھ"من اونجا اوضای مالی خوبی نداشتم. پدرام میگھ: مگھ غیر از اینجا جای
 دیگھ ای خانھ ندارید؟.ساشا میگھ:خوب داریم"یکی اینجا و یکی توی شھرستان  ھمین

استان و یکی توی تھران و یک شرکت توی تھران. پدرام میگھ: با این حال شما
اوضای مالی تان خوب نبود؟. ساشا میگھ: این ھا مال پدر و مادرم بود . من با پدر

ومادرم قھر بودم. مونا رفت بود حمام آمد و بھ آقای باالی زنگ زد و آقای باالی تمام
حرف ھا و مدارک را تآید کرد و مونا بھ باالی گفت: شما بیان از نزدیک ببینین برای
اعتمینان کامل و باالی قبول می کنھ.خیلی خوب ھمھ میرن سر کارشان و رامبود می

مانھ با ساشا. ساشا میگھ: تو سر کار نمیری؟. رامبود میگھ:نھ"تلفنی استخدام می
شم"البتھ با پارتی. ساشا و رامبود میرند توی آشپز خانھ تا یک غذا درست کنن. ساشا
می رود و یک تن ماھی میاورد و بھ رامبود میگھ: برو یک کمی سبزی بخر. رامبود
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میره از توی باغچھ" گل محمدی   می چینھ و میاره. ساشا میگھ: اشکال نداره کھ سبزی
 نیست"بھ جای سبزی پلو گل محمدی  پلو درست می کنیم البتھ امیدوارم  مثل دفع قبل
کھ خوردم" روی میز جلوی مھمان ھا باال نیارم. ظھر می شھ و ھمھ میان برای ناھار

مھسا بو می کشھ و میگھ:انگار یکی گالب درست کرده.ھمھ جمع میشن ناھار بخورند و
 مونا میگھ:آقای ساد چی درست کردین؟. ساشا میگھ: این گل محمدی با تن ماھی ھست.

 ھمھ یک کم خوردن و گفتن ما سیریم و بعد رفتن سمت دشوی و ساشا گفت: ھرکس
یک کم دست پوخت من را می خوره بعد بدو بدو میره سمت دشوی نمی دانم چرا؟!. 
بعد از ظھر میشھ آقای باالی میاد و مدارک را نگاه میکنھ و تآیید میکنھ. مونا میگھ:

حاال  آقای ساد کجا بخوابھ؟.ساشا میگھ: من جا دارم شما نگران نباشین.باالی داشت می
رفت کھ ساشا گفت: شرکت را ردیف کردین؟.باالی گفت: بلھ" تا فردا حاضره. ساشا

دوباره گفت: کارمند ھا چی؟. باالی گفت: تا یک آگھی زدم مثل مور و ملخ آمدن.باالی
رفت. ھمھ با ھم صحبت می کردن کھ سعید گفت آقای ساشا این جریان روح چیھ؟.
ساشا خندید و گفت:حتمآ شما جریان اون دزد ھا را میگین؟. سعید گفت:بلھ" و ساشا

گفت:من پارسال آمده بودم اینجا و در رستوران غذای خورده بودم  بعد دل درد گرفتم "
آمدم اینجا دیر وقت بود " اون زمان ھم من یک خط ریش کلفت و بلند پوف کرده داشتم
واس ھمین شبیھ جد جد خودم میشم  کھ نقاشی اش آنجا ست و آن شب ھم لباس جدا جدا
ام را بھ طور اتفاقی پوشیدم کھ دزد ھا ترسیدن و فلنگ را بستن من ھم ھمین طور اما

من تونستم در برم ولی آن ھا بھ دست پلیس افتادن کھ حق شان بود.مونا گفت: حاال
 متری8 یا7نگفتین می خواھین کجا بخوابین ما کھ جا نداریم؟. ساشا گفت: یک اتاق 

پشت دیوار ھست بیان نشان تان بدم"باید دیوار را حول بدیم. ساشا ھم توی اتاق مخفی
پشت دیوار جا پیداه کرد. خالصھ بچھ ھا با ھم گرم گرفتھ بودن و ساشا ھم مثآل شرکت
ساختمان سازی اش را بنا کرد "مردم بھ آن پول می دادن و آن ھم مھندسان اش را می

فرستاد تا برای مردم  برج و خانھ می ساختن در ھمھ جای کشور. ساشا با پیراھن
سفید"کت کتان مشکی و شلوار جین آبی کم رنگ با کتونی مشکی و بند نارنجی و

کراوات قرمز"خالصھ یک ھفتھ گذشت مثل اینکھ سعید توی کار اش با کسی مشکل
پیداه کرد و بھ بچھ ھا گفت.مونا بھ سعید گفت: چرا بھ رئیس تان نمی گین؟. سعید میگھ
: اون مخ رئیس را زده  و چون پست من خیلی خوبھ می خواد زیر آب من را بزنھ  و

رئیس من را کآل از پست و شرکت اخراج کنھ و من ھم پارتی ام ھمین چند روز کھ من
 را در این شرکت استخدام کرد طولی نکشید کھ مرد. ساشا با خون سردی میگھ: فردا
بیاراش ھمین جا من ردیف اش می کنم. سعید میگھ:یک وقت توی دردسر نیافتین آقا
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ساشا؟. و بعد پدارم با چابلوسی میگھ: آقای ساد حرف زد گوش کنید چون حتمآ انجام

اش میده. فردا غروب میشھ ھمھ از سر کار میان و منتظره سعید وآن ھم کار زیر آبزن
اش ھستن سعید میاد و معرفی میکنھ و میگھ: آقای خز و این ھم آقای ساد کھ گفتم. خز 

گفت: می خواین کلھ من را زیر آب کنین ولی کور خوندین. من بھ صد نفر گفتم کھ
اینجا میام. بعد ساشا اون را گرفت برد توی اتاق و گفت: اولین کھ من و تو  ھم استانی
ھستیم و دوم اینکھ ھرکس یک قیمتی داره. خز تا حرف قیمت و پول میاد وسط میگھ:

ھزارتومان چطوری؟. خز میگھ:نھ500خوب بستگی بھ جیب شما داره.ساد میگھ با
ملیون تومان چی؟خز میگھ: کم کم1نشد" شما این کاره نیستین. ساد میگھ: خیلی خوب"
نیم ملیون تومان؟.خز میگھ:داره1دارم اون شرکت و اون پست یادم میره. ساد میگھ:

ملیون تومان . خز میگھ: ببخشید من دیگھ چیزی2حافظم ضعیف می شھ.ساشا میگھ:
یادم نمیاد.اونا با ھم مثآل توافق می کنن. و از اتاق بیرون میان و خز میگھ بھ سعید:

ببخشید آقای پایداری من از آن شرکت میرم. {{ با این حرف خز ھمھ تعجب می
کنن.بعد از رفتن آقای خز ساشا ژشست می گیره}} و سعید با خوش حالی  و تعجب بھ

اون میگھ: آقا ساشا شما چیکار کردین؟.ساشا با ژستی کھ کھ گرفتھ بود میگھ:بھ ھر حال
 کمک بھ یک دوست کردم. ساشا  یک دفعھ میزن زیر گریھ و میگھ: من تا حاال دوستی

 نداشتم و اگر ھم بودن زود من را ترک کردن. سعید بھ ساشا میگھ:شما از این بھ بعد
دوست من ھستین و اون را بقل می کنھ. ساشا میگھ: من می خوام ھمھ شما با من

دوست باشین. سعید میگھ:امشب شام ھمھ مھمون من. پدرام میگھ:بھ افتخار آقای ساد و
آقا سعید بزن اون دست قشنگ را. بعد ساشا میگھ:من می خوام از این بھ بعد ما ھمدیگر
 را بھ اسم کوچک صدا کنیم نھ آقا و نھ خانم  و نھ...   .   ساشا کھ حسابی جوگیر شده
بود بھ مونا گفت: تو ماشینت دیر روشن می شھ امروز صبح دیدم "بیا من این جا یک

تعمیر کار خوب سراغ دارم کھ بچھ محل منھ ھست.مونا میگھ: دستت درد نکن آقا ساشا
 ببخشید یعنی ھمون ساشا. ساشا در حالی کھ اشک ذوغ می ریخت گفت: ھیچ کس من

را ساشا صدا نمی کرد. شقایق گفت:پس چی صدات می کردن؟. ساشا گفت: توی
مدرسھ سوشی و توی محل سوسیس و توی خانھ پیش غذا. ((بلھ خواننده گان محترم این

نفر حسابی با ھم جوش می خورند و البتھ این جوش خوردن ھا و دوست شدن با 7
ساشا بھ معنا این نیست کھ اون ھا واقعآ بھ ساشا عالقھ دارن بلکھ بخاطره اینکھ بھ دنبال

 منافع خودشان از طریق ساشا ھستن کھ  در قسمت ھای بعد دو قسمت مخصوص
درباره این موضوع بیشتر توضیح میدم کھ شما می خوانید.))
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( قسمت ھشتم):خیلی خوب" صبح ھمھ میرن سر کار بعد ناھار و  بعد از ظھر وقت
شان آزاد ھست اما تغریبآ نزدیک ھای غروب ھمھ میان خانھ غیر از ساشا. چای دم

نبود"مونا بھ بچھ ھا میگھ: یک کافھ یک خیابان پاین ترھست اگھ میان با ھم بریم؟. بچھ
ھا میرن و بعد از چند دقیقھ ساشا میاد اون کلید جدا داشت" لباس اش را عوض  میکنھ .

 یک کت کتان مخمل_  پیراھن سفید_کراوات قرمز_شلوار لی آبی کم رنگ_کتونی
مشکی با بند ھای نارنجی. خاالصھ ساشا حسابی تیپ میزنھ و توی آینھ بھ خودش نگاه
میکنھ و میگھ: برو یک شکار خوب پیدا کن پسر. مونا بھ ساشا زنگ میزنھ و میگھ:تو

کجای؟. ساشا میگھ: می خوام برم شکار خدا حافظ. توی کافھ یک دختر تنھا و خیلی
غمگین نشستھ بود و یک کم گریھ می کرد. سعید میگھ: این دختر را نگاه کنید" بیچاره
حتمآ دلش شکست. پدرام میگھ: فکر کنم احتیاج بھ کمک داره. بعد شقایق برای پدرام
یک چشم غره میره. رامبود بھ سعید میگھ: اگھ خوشت آمد برو مخ اش را بزن. سعید
میگھ: نھ" اون دختر نظرمن را جلب نکرد.مھسا با کنایھ میگھ: از اینکھ ازاش چشم بر
نمی داری معلوم. مونا گفت: خیلی خوب بست دیگھ درباره چیز دیگری حرف بزنیم تا
از بعد از ظھرمان لذت ببریم. یک دفعھ سر و کلھ ساشا پیدا میشھ: میاد با خون سردی
یک نگاھی بھ میز ھای کافھ می اندازه  و دختر تنھا را می بینی ولی اصآل  حواس اش
بھ دوستان اش نبود. میره طرف دختره و با استراب  الکی جلوی دختر می شین و میگھ

 دقیقھ.6:20 ببخشد خانم: ساعت من خوابیده میشھ بگین ساعت چنده؟. دختره میگھ:
ساشا می خواست ببین اکسل عمل دختره چیھ  باخودش آرام میگھ کھ دختر بشنود و

میگھ : اه چرا نمیاد؟. دختره میگھ: اون ھیچ وقت نمیاد. ساشا الکی با استراب میگھ: نھ
اون باید بیاد" بھ من قول داده. دختره میگھ:  خیلی ھا از این قول ھا میده اند ولی بھش
عمل نمی کنن. ساشا میگھ: چطور مگھ؟. بعد دختر جریان ناراحت بودن اش را میگھ.

اما در این ھنگام بچھ ھا کھ از دیدن ساشا در اینجا  در کنار آن دختر تعجب کرده بودن.
 سعید میگھ: اون داره چیکار می کنھ؟. پدرام میگھ: بزارین من برم جلو ببینم جریان

چیھ؟. مھسا میگھ: نھ" ما نباید مزاحم لذت اش بشیم. بعد بچھ ھا غیر از رامبود باھم با
تعجب میگن: چی؟. ومھسا ادامھ میده و میگھ: اون یک گرگ یا شاید ھم یک کان گرو
باشھ. و مونا میگھ: میشھ واضحھ تر بگو؟. سعید کھ گرفتھ بود مھسا چی میگھ" گفت:

اول کھ دیدم اش انتظار اش را نداشتم کھ این کاره باشھ. مونا میگھ: شما می خواین
بگین کھ ساشا یک دختر بازه؟.من اصآل انتظاراش را نداشتم. شقایق میگھ: بچھ ھا نگاه

کنید داره با دختره میره!. مونا میگھ: باید امشب با ھاش صحبت کنم.    ((اما جریان
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دختره چی بوده بریم یک کم بھ عقب داستان اونجای کھ داشتن بچھ راجب ساشا صحبت
 می کردن"دختره داشت جریان ناراحتی اش را)) می گفت: من و پسر عمو ھم دیگر را

 دوست داشتیم از بچھ گی" بزرگ کھ شدیم" عموی من می خواست پسراش با دختر
خالھ خیلی پولداراش ازدواج کند و درباره این موضوع درگیر ھای زیادی داشتیم" عمو
من با حرف زدن و شستھ شو دادن مخ پسر عموی من باعث میشھ کھ پسر عموی من

فکر من را از سراش بیرون کنھ و بھ پولدار شدن فکر کنھ. ھمین ھفتھ پیش روک
حرف اش را زد و برای ھمیشھ از من خداحافظی کرد. ساشا کھ دید داستان دختره تمام
شد خالی بست و گفت: من ھم دوسال کھ یک دختره دوست دارم اون ھم ھمین طور اما
پدراون می خواد اون را بده بھ یک آدم پولدار "بھش گفتم امروز بیا تا تکلیف مان را
روشن کنیم. یک دفعھ ساشا الکی دست توی جیب اش کرد و گوشی اش را برداشت و
گفت:تو کجای؟ {بعد با کلمھ} چی؟ قیافھ اش را مثل عاشق ھای شکست خورده کرد و
گوشی را قعط کرد و بھ دختره گفت: اون قید من را زد. بعد دختره میگھ:متآسفم"خیلی
خوب من دیگھ باید برم. ساشا میگھ: من حالم زیاد خوب نیست میشھ با ھم یک کم قدم
بزنیم؟. دختره با یک کم مکس و فکر کردن میگھ: باشھ. اما بچھ ھا میرن خانھ. بعد از

چند دقیقھ ساشا بر می گرده. مونا ازاش می پرسھ:کجا بودی؟. ساشا میگھ: گفتھ بودم کھ
 میرم شکار. سعید میگھ: بلھ"شکار دختر. ساشا با کمی استراب میگھ: رفتھ بودم آھو

ماده شکرا کنم"آخھ گوشت اش را خیلی دوست دارم.مھسا میگھ: حاال گوشت اش خوش
مزه بود؟. ساشا میگھ: ھنوز خوب بختھ اش نکردم.

(قسمت نھم): مونا میگھ: سعی نکن ما را بپیچونی"بگو کھ تو یک دختر بازی. ساشا
میگھ: آره من یک دختر بازم"خوب کھ چی؟. مونا میگھ: تو نباید اون ھا را اینجا

بیاری. ساشا میگھ: نھ"من یک {کان گرو}ھستم . مونا میگھ: یعنی چی؟. مھسا میگھ:
کان گرو ھا خیلی شیطان ھستن و با ضربھ زدن یا حول دادن  لذت می برن. مونا

دوباره میگھ:یعنی چی؟. بعد رامبود کھ روی کاناپھ لم داده بود یک دفھ بلند شد و  گفت:
 کان گرو ھا با شکستن و نارحت کردن دیگران لذت می برند. پدرام میگھ: آفرین تو
این ھا را از کجا می دونی؟. رامبود میگھ: یک بار کھ رفتھ بودم قطب جنوب" کان

گرو ھا را دیدم" اونجا خیلی گرم بود. پدرام میگھ: قطب جنوب کھ یخ ھست!. اما مونا
ادامھ میده ومیگھ: خوب این کان گرو ھا چرا این کار را می کنن؟. شقایق میگھ: چون

سادیسمی ھستن. رامبود میگھ: من سادیسم را خوردم غذای کھ با گوشت و کلھ گاو 
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درست میشھ ولی نمی دونم چرا تھم گشت گاو را نمی داد"تازه کلھ اش شبیھ کلھ خر بود

 تا گاو.(( خیلی خوب خوانندگان عزیز"  ساشا دلیل اینکھ بھ این کار عادت کرد را
  اون یک رفیق داشت بھ نام 1391توضیح می داد ماجرا برمی گرد بھ تابستان سال

اشرف کھ یک کمی دختر  باز بود { البتھ بھ حرف خوداش} و بعد قول " ساشا بعد از
چندسال دوست اش را پیدا کرد بود و آن موقع ساشا از دختر بازی و آدم ھای بعد قول
متنفر بود با ھم قرار گذاشتن ولی نیامد و چند بار دیگھ ھم ھمین کار تکرار شد ساشا
حسابی عصبانی شد و با تماس تلفنی اشرف را مسخره کرد {راستی ساشا ھر وقت

عصبانی می شھ یا جر بحث می کنھ یا ھر چیزی کھ طرف را حسابی بسوزانھ میگھ} و
 بھ اشرف گفت: اشرف خانوم. و لغبی کھ توی مدرسھ بھ اشرف دادن را بھ او گفت

 بلک}.{  اشرف صدای اش خیلی شبیھ بھ دختران بود بخاطره ھمین بھش می3{مزدا
گفتن اشرف خانم و یک قیافھ سیاه چھرده ای ھم داشت کھ ساشا لغب اون را گذاشت
بلک ولی ھیچ وقت نگفت تا روز جر و بحث شون" اما وقتی با ساشا ھم کالس بود
برادراش یک مزدا خرید و یک بار کھ توی کالس صحبت ماشین بود اتفاقی اشرف

 خرید و بچھ ھا3جلوی بچھ ھای ھم کالسی اش  گفت کھ برادرم تازه گی ھا یک مزدا
فکر کردن اون داره پز میده و مسخره اش کردن و ھر وقت می دیدن اش بھش می

 و کلمھ بلک را یکی کرد و یک لغب خوشگل برای اشرف3"ساشا مزدا 3گفتن مزدا
بلک. و پشت خط اشرف کھ از حرف ساشا حسابی نارحت شد3انتخاب کرد کھ مزدا

بھش گفت: روان پریش. ساشا در درون اش یک کینھ پدیدار شد و  بعد از تماس تلفنی
تغییر تیپ داد تا برود با کسی دوست شود اون مو ھای فرفری اش را کوتاه کرد و

 تا دختر را100کاراش از آن وقت بھ بعد شروع شد و ساشا تصمیم گرفت کھ 
درقرارھا سرکار بزاره} جریان روان پریش ھم این بود کھ ساشا یک شب بھ اشرف
گفت کھ من احساس می کنم سادیسم دارام. اشراف با این کھ رشتھ روان شناسی می

خواند نمی دانست سادیسم چی ھست و وقتی ساشا بھش گفت تو چطور نمی دانی
سادیسم چھ وقتی رشتھ ات روانشناسی؟. اشرف گفت: ھنوز بھ آنجا نرسیدیم. البتھ باید
بگم کھ این موضوع ھیچ ربطی بھ دختر بازی نداشت اما ساشا کھ باید سادیسم اش را

یک جوری ارضا می کرد بھ این راه رفت. دیگھ ھمھ فھمیدن کھ ساشا یک دختر باز و
ماه  می گذرد خیلی زود برای شان عادی شد. اما بریم ادامھ داستان)  ( یکی از1حدود  

 روز ھا مونا بعد از ظھر زود تر میاد خانھ شیر با کیک می خوره و تلوزیون روشن
می کنھ" تلوزیون داشت برنامھ ای درباره بچھ ھای نوزاد نشان می داد و مادری جوانی
 را نشان می داد کھ بچھ اش را در آغوش گرفت. مونا یک دفعھ در درون اش احساس
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بچھ داشتن می کنھ. پدرام  و شقایق از سرکار میان  و مونا ازشان می پرسھ: شما
دوست دارین بچھ دارشین؟. و پدرام با کمی مکس میگھ: مگھ دیوانھ شدیم" خرج
خودمان را بدیم خیلی کار کردیم حاال چھ برسھ بھ بچھ کھ کلی خرج بیشتر از آدم

بزرگ داره. شقایق میگھ:مادرم بھ من می گھ کھ تو مراقب خودت باش بچھ پیش کشت.
( اما مونا با این چیزھا آرام نشد و حواس بچھ داشتن بھ سراش زده بود. خیلی خوب "
سعید کھ داشت از سر کاراش می آمد یکی از ھم کالسی ھای قدیمی اش کھ اسم اش

بھرام بود را دید و بھرام  سعید را بھ یک فنجان قھوه دعوت کرد") سعید گفت: تو یک
لغب توی مدرسھ داشتی ولی یادم نمیاد.  بھرام میگھ:بی خیال. و  درباره زندگی اش می
 گفت" من دکتر ھستم و درآمد خوبی دارم و زن و یک بچھ کھ چند ماه دارم. سعید از

بھرام می پرسھ: فکر نمی کنی زود ازدواج کردی؟. بھرام میگھ: نھ" اتفاقآ بھ موقع
تصمیم گرفتم ازدواج کنم" البتھ دایی من خیلی توی این تصمیم کمک ام کرد. سعید
50میگھ: حتمآ اون برات زن انتخاب کرد؟. بھرام میگھ:نھ" راستش دایی من حودود 

سالھ اش است و ھنوز ازدواج نکرده. سعید میگھ: خوش بھ حال اش. بھرام میگھ: دایی
من اول کھ جوان تر بود یک ازدواج نا موفق داشت و دیگھ ازدواج نکرد"اون بعد از

 سالگی40تالق فکر می کرد کھ مجرد بودن یک چیز خیلی عالی ولی وقتی بھ سن
رسید دید کھ ھمھ ھم سن و سال ھای اش بچھ دارن ولی اون نداره و تا آخر عمر باید
تنھا بمونھ" اینکھ من ھم از اون درس گرفتم. و بھرام ادامھ داد و از سعید پرسید: تو
چی؟ زن داری؟. سعید گفت:نھ" من دوست دارم ھمیشھ مجرد باشم. بھرام گفت: امید

وارم سر نوشت تو مثل دایی من نشھ. سعید میگھ: مگھ چھ بالیی سر دایت آمده؟. بھرام
میگھ: اون خوداش را انداخت توی فاضالب و خفھ شد. سعید مکس می کنھ و میگھ

اصآل دوست ندارم این طوری بمیرم.( سعید یک خاطره بعد از فاضالب داره کھ اونم
اینکھ قبآل توی شھرداری کار می کرد و ھر وقت لولھ فاضالب شھر خراب می شد"اون

 و یکی از ھمکاران اش را می فرستادن بره کھ یک شب یکی از ھم کارانش توی
فاضالب غرق میشھ.) بھرام میگھ: من باید برم  درضمن ھنوز برای تو دیر

نشده"خداحافظ.( بلھ ھمان طور کھ خوانید سعید  با این حرف ھای بھرام می خواد
ازدواج کنھ.  اما میرم سراغ ساشا. ساشا توی کافھ آمده کھ شکار دختر اما یک دفعھ

 سالھ اش غذا میده و یک دفعھ گریھ اش می3 یا 2مادری  را می بین کھ داره بھ بچھ 
گیره و بلند داد میزنھ من مامان می خوام. یک از خدمت کارا میگھ: حی آقا دیونھ خانھ
دو تا خیابان پاین تر است. شب ھمھ جمع میشن برای شام خوردن و مونا بھ بچھ فکر

می کرد و سعید بھ زن داشتن  و یا خفھ شدن توی فاضالب و ساشا بھ مادر داشتن فکر
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می کردن. مھسا از شقایق می پرسھ: اینا چرا این طوری ھستن؟. شقایق میگھ: بعد از

سر کار آمدن این طوری بودن. رامبود میگھ: حتمآ یارانھ ھا شان را نگرفتن. پدرام
میگھ: نھ بابا" مونا کھ حتمآ بچھ می خواد ولی سعید و ساشا را نمی دانم. رامبود میگھ:

آخ جون بچھ با سوس تند خیلی خوشمزه ھست. پدارم میگھ: تو تاحاال چیزی درباره
روان پزشک شنیدی؟. رامبود میگھ: یادم نمیاد" حاال با سوس تند خوشمزه می شھ

خورد؟. این قسمت ادامھ دارد...

(قسمت دھم): ( خیلی خوب" خوانندگان  بعد شام ھمھ جمع شده بودن و سعید دست ھای
 اش را پشت سراش گذاشت و حسابی توی فکر رفتھ بود و مونا بھ بچھ فکر می کرد و

ساشا بھ مادر اما شب تمام شد وصبح شد. سعید بھ مونا گفت: میشھ امروز زود بیای
خانھ من باھات کار دارم؟. مونا گفت: ببینم چھ می شود. و میریم سراغ ساشا اون میره
برای شکار" با حال روز داغون یک دختری پیدا میکنھ کھ کنار پنجره کافھ نشستھ بود
و میر طرف اش کھ یک دفعھ گوشی دختره زنگ میزنھ و دختره میگھ: بلھ مامان. یک
دفعھ ساشا میزنھ زیر گریھ و از کافھ میره بیرون. آن ور سعید زود آمده خانھ و با خون
 سردی منتظره مونا بود" شقایق و پدرام میان خانھ و مھسا و رامبود اما خبری از مونا
نبود کھ یک دفعھ سر میرسھ و خیلی ھم خستھ سعید جلوی اش سبز میشھ و خیلی سریع

 میگھ: با من ازدواج می کنی؟. مونا با تعجب و نفس تنگی میگھ: باید فکر کنم. سعید
میگھ: چندروز؟. مونا میگھ: یک ھفتھ. سعید قبول می کنھ. یک روز می گذره. شقایق و
 پدارم از سر کار میان خانھ و میرن لباس شان را عوض کنند کھ مونا و ساشا میرسند
و مونا بعد از کار ھمیشھ شیر می خوره. ساشا روی کاناپھ می شینھ و خیلی عمیق بھ

مادر داشتن فکر می کنھ" مونا از بست کھ حواس اش بھ بچھ داشتن بود توی آشپز خانھ
  بھ جای یک لیوان شیر دو لیوان شیر میرزه و با خودش میاره وروی کاناپھ می شین.

بعد متوجھ میشھ کھ دو تا لیوان شیر آورده و یک اش را میده بھ ساشا و ساشا اتفاقی
میگھ:ممنون مامان. و مونا اتفاقی میگھ: قابلی نداشت پسرم. بعد بھ ھم دیگھ نگاه مادر و
 پسری می کنن و ساشا میگھ:تو مامان من میشی؟.  مونا میگھ: آره"نھ نھ صبر کن" من
 کھ نمی تونم مادرات بشم. ساشا فکر می کنھ و میگھ: چرا توی لندن کھ بودم ھر کسی
مادر خوانده داشت"تو ھم مادر خوانده من بشو. مونا میگھ: منم شندیم کھ اون ور آبی 
ھا مادر خوانده دارن اما تو  با من تغریبآ ھم سن ھستیم. ساشا میگھ: مشکلی نیست"تو
بچھ می خوای و من ھم مادر پس تا مدتی تو مادرخوانده من میشی و من پسر خوانده
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ات.( بلھ خوانندگان"مونا قبول می کنھ و اونا با ھم خیلی وابستھ میشن. اونا با ھم میرن

خرید.) و ساشا یک بچھ ای را می بین کھ تنھا بود و بھ اون میگھ: دلت بسوزه من
مامان دارم و بچھ بامشت میزنھ توی بیزی ساشا و در میره "و ساشا از درد بھ خوداش
می پیچھ. اونا میرن خانھ و ساشا یخ میزاره روی بیزی اش. مونا برای ساشا قوتی شیر
 میخره "شیر گرم می کنھ و میرزه توی قوتی و امتحانھ می کنھ کھ داغ نباشھ بعد میده
ساشا بخوره. بعد بچھ ھا ھمھ با ھم از سر کار میان و این صحنھ ای کھ مونا قوتی شیر
بچھ ھا را نگھ داشتھ تا ساشا بخوره و ساشا ھم مثل بچھ ھای نوزاد شیر می خوره" ھمھ
 می بینن و پدرام  مسخره میکنھ و میگھ: پوشک اش  را عوض کردی؟. ساشا مثل بچھ

 ھای نوزاد گریھ  می کنھ  و مونا بھ پدرام میگھ: مامانت بھت یاد نداد کھ وقت شیر
دادن بچھ ھا ساکت بشی؟. مھسا میگھ: این بچھ را ساکت کن و گرنھ پرده گوش ھای ما

را پاره می کنھ. مونا بھ مھسا میگھ: تو غصھ پرده گوش دیگران را نخور" تو غصھ
اون کسی بخور کھ امروز صبح تعقیبت می کرد.( بلھ" بھتون گفتھ بودم کھ مھسا بعضی

 وقت ھا مرد ھا را سر کار میزاشت ولی این دفعھ بجوری توی دردسر می افتھ"البتھ
این مال گذشتھ مھسا ھست. اما از این و آن ور سعید داره صبر اش تموم میشھ و می

 روز گذشتھ فردا آخرین روز6خواد بدونھ کھ جواب مونا چیھ؟ ) سعید بھ مونا میگھ: 
تو تصمیمت را گرفتی؟. مونا میگھ: من باید ساشا را ببرم پارک" فعآل خدا حافظ. پدارم
و شقایق میان روی کاناپھ می شینن و چای می خوران"سعید بدجوری توی فکر بود کھ
پدرام میگھ:بھتر بی خیال اش بشی. سعید میگھ:چرا؟. شقایق میگھ: ساشا حسابی توی
قلب مونا جا گرفتھ" وقتی یکی توی قلب یک زن باشھ دیگھ بھ کسی دیگھ ای  توجھ
نمی کنھ. مھسا از راه میرسھ و زیر لب می خندید کھ شقایق میگھ: چی شدی؟. مھسا
میگھ: داشتھ ام می آمد توی آپارتمان کھ دیدم ساشا نشستھ توی چرخ بچھ و بعد مونا
داشت حول اش می داد. پدرام میگھ: اون ھا دیوانھ شدن!. رامبود کھ توی آشپز خانھ
داشت چای و کیک برای خوداش می آورد حرف ھای بچھ ھا را شندید و گفت: مگھ

سالگی روی چرخ بچھ می نشستم. پدرام با خنده گفت: حتمآ ھم12چیھ؟. من ھم تا 
 سالگی نھ تا ھمین پارسال.22 سالگی خیس می کردی. رامبود گفت: 22شلوارت را تا 

( توی صحبت ھای بچھ ھا سعید حسابی توی فکر بود" دیگھ شب شده بود کھ مونا و
ساشا آمدن و ساشا کمراش را گرفتھ بود) بچھ ھا می پرسن چی شده؟. ساشا میگھ: با
چرخھ بچھ" با سرعت داشتیم می آمدیم کھ دستھ چرخ از جا اش در آمد و من محکم

خوردم بھ یک سطل آشغال. سعید دوباره بھ مونا یاد آوری می کنھ و مونا میگھ: من باید
 برم ساشا را بخوابانم  و سعید  احساس می کرد مونا داره آن را می پیچونھ. ( روز شد
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 مونا شیر ساشا را داد و اون برد توی نھ نو و خودش ھم رفت سر کار" غروب شد

دوباره مونا می خواست ساشا را ببره پارک کھ سعید از اش جواب خواست مونا گفت:
باید ساشا را ببرم پارک. سعید دیگھ عصبانی شده بود و فریاد زد و گفت: تو دیگھ

شوراش را در آوردی " ھر روز کھ من ازت سوال می کردم تو تفرح میرفتی. مونا ھم
عصبانی میشھ و فریاد میزنھ: ھنوز کھ وقت ام تموم نشده درضمن دفعھ آخرت باشھ کھ
روی من داد میزنی. سعید میگھ: امروز مھلت تو تموم میشھ و فردا دیگھ بخاطره ساشا
نمی توانی بھانی بیاری. مونا میگھ:  تو بھ ساشا اون بچھ طفل معصوم حسادت میکنی ؟

 واقعآ کھ. سعید میگھ:  شما تغریبآ ھمسن ھستین" بھتر نیست این مسخره بازی ھا را
بزارین کنار؟. مونا میگھ: اگھ واقعآ   جواب می خوای" پس بھتره کھ بدونی جواب من

منفی است. سعید یک دفعھ آرام میشھ و میگھ: خوب چرا فریاد میزنی این را از اول می
 گفتی. این قسمت ادامھ دارد...

{ قسمت یازدھم} (خیلی خوب" اون کسی کھ مھسا را تعقیب می کرد یکی از مادر
خوانده ھای ساشا بود چون فکر می کرد مھسا مادر خوانده ساشا و اون را تعقیب می
کرد  بعد آمد بھ آپارتمان و ماجرا را گفت ساشا با مونا توی پارک بودن.) ساشا توپ

گرفت و نمی داد بھ بچھ ھا و گفت: اگھ می توانین بگیرین.  یکی از بچھ ھا با مشت زد
 توی بیزی ساشا و توپ از دست ساشا افتاد و ساشا از درد بھ خودش پیچید. بچھ ھا بھ
مونا  زنگ زدن و گفتن اتفاق مھمی افتاده کھ مربوط بھ ساشا ولی تو بھش چیزی نگو.
ساشا کھ یکم از درد آروم شده بود" مونا بھش گفت: من شیر یادم رفت برم بخرم" تو

برو شیر بگیر و من جایت را آماده کنم.  مونا میره خانھ و وقتی می فھمھ کھ ساشا یک
مادر خوانده داشت کھ بھش نگفت حسابی عصبانی میشھ و مادر خوانده ساشا میگھ: فقط
 من نیستم چند نفر دیگھ ھم توی راه ھستن زنگ خانھ زده میشھ و دو تا خانوم  با یک

 سالھ وارد خانھ میشن و مونا عصبانی تر میشھ" سعید میگھ: این دختر7 یا 6دختر بچھ 
 بچھ کیھ دیگھ؟. دختر بچھ میگھ: من مادر خوانده ساشا کوچولو ھستم"حاال ساشا

کوچولو من کجاست؟. مونا ساتور اش را از آشپز خانھ بر می دارد و میرود دم در تا
ساشا را قیمھ قیمھ اش کند. اما در این ھنگام پدارم از آب و ھوای شمال خیلی خیلی

خوش اش آمده بود و کار خوب ھم کھ داشت"اگھ مونا ساشا را می کشت معلوم نیست
سر نوشت آنھا توی این آپارتمان چی می شد برای ھمین پدارم در ھمین لحظھ بھ ساشا
زنگ میزنھ و میگھ: مادر خوانده ھات آمدن اینجا" تو لو رفتی. ساشا میگھ:  من با مونا
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 مذاکره می کنم. پدرام میگھ: ساتور توی دست اش است و چشم ھایش را خون گرفتھ
حاال تصمیم با خودتھ. ساشا میگھ: اگھ مردام" سر قبرام گل سرخ بیار خدا حافظ. مونا

عوضی_– از آپارتمان میاد بیرون و ساشا را می بینھ و دنبال اش میده و میگھ: آشغال 
 میزارم9 کثافت. و ساشا در ھنگام فرار کردن جواب میده: من آشغال ھایم را ساعت

بیرون - لباس ھایم را برای تنعو عوض میکنم - و دیروز رفتم حموم.  فردا آن روز
سعید تنھایی میره ساندویجی کھ بھرام دوست اش را می بینھ اون آن ور میز بود و سعید
 داشت می رفت سمت اش کھ یک دفعھ یک خانوم با یک سرباز آمدن و بھرام را بردن.
 یک از ھمسایھ ھای بھرام کھ داشت با دوست اش صحبت می کرد میگفت: این ھا ھر
روز با ھم دعوا داشتن. سعید تازه یاد اش آمد کھ لغب بھرام" {بھرام خالی بند} بود و

سعید با خوداش میگھ: خوب شد ازدواج نکردم.

{ قسمت دوازدھم} ( بچھ ھا بعد کار توی کافھ جمع بودن. مونا میگھ: من امشب خستھ
ام یکی دیگھ غذا درست کنھ. مھسا آروم میگھ: خدا را شکر. مونا با کمی عصبانیت
میگھ: منظورت چی بود از این حرف؟. شقایق میگھ: منظوراش این بود کھ غذات
چرت. مھسا میگھ: اما من این را نگفتم. مونا با عصبانیت بیشتر میگھ: مثآل ظرف

شستن تو خیلی خوبھ" رامبود از تو بھتر ظرف می شوره. رامبود کھ اونجا نشستھ بود
و قھوه می خورد میگھ: بلھ" با زبان داشتن" ظرف ھا قشنگ تمیز میشن. سعید میگھ:

تو ظرف ھا را لیس میزنی؟. آن ور مھسا بھ جواب مونا میگھ: خودت چی امروز برای
 سومین بار توی چای ات نمک ریختی" حتی کور ھا ھم می توانند شکر  را از نمک
تشخیص بدن.( در ھمین دعوا پدارم سر میرسھ و) میگھ: این ھا دارن دعوا می کنن؟.

شقایق میگھ: آره.   مھسا بھ مونا میگھ : چشم قورباغی  و مونا جواب میده: چشم
بادومی. اون ھا دعوا میگیران و پدارم میگھ: امشب بارسلونا بازی قھرمانان اروپا
داره" پدرام پرچم بارسلونا از توی جیب اش در میاره و میگھ:شما با من تماشا می
کنین؟. یک دفعھ ساشا سر میرسھ و وقتی پرچم بارسلونا را در دست پدارم می بینھ

بایک نفس عمیق کشیدن  میگھ: وای خدای من تو یک بارسلونایی ھستی؟. پدارم
میگھ:آره" چطور مگھ؟. ساشا میگھ: تو چطور جرعت می کنی جلوی یک منچستری

قدیمی پرچم دیگری را بلند کنی؟. پدارم با خنده میگھ: شما کھ توی بازی ھای مھم از ما
 باختین کھ؟. ساشا میگھ: بھتر اون پرچم را بیاری پاین چون ھمھ این استان مازندران

منچستری ھستن. یک دفعھ مونا و مھسا بلند میشن و قرار یک مسابقھ آشپزی برای فردا
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 شب میزارند. اما پدارم بھ حرف ساشا کھ میگفت ھمھ این شھر منچستری ھستن خندید
 و بھ ساشا گفت: عمرن منچستر دیگھ  مثل قدیم طرف دار نداره حاضرام باھات شرت
ببندم"االن ھمھ بارسلونایی ھستن. ساشا باز نفس عمیق کشید و گفت: شرت می بندیم تا
فردا شب کھ منچستر بازی داره من کل منچستری ھای این شھر را میارم. پدرام میگھ:

 نفربودن گریھ نکن. پدارم می خنده و میره. ھمھ بچھ ھا میرن و2یا 1باشھ" ولی اگھ 
سعید و رامبود توی کافھ می مونن. سعید با خستگی بھ رامبود میگھ: فکر می کنی آخر

این کل کل کردن ھا چی بشھ؟. رامبود با خستھ گی میگھ: خر سوار مورچھ میشھ. و
ھردو می خندیدن. سعید میگھ: امید وارم توی فاضالب خفھ نشن. رامبود میگھ: پدر

بزرگ من توی فاضالب خفھ شد. سعید میگھ: چھ شکلی شده بود؟. رامبود جواب میده:
باد کرده بود و رنگ قھوه ای شده بود. اما ساشا شروع بھ جمع کردنھ مچستری ھا توی

 شھر ساری می کنھ. ساشا بھ یک پسر توی پیاده راه میگھ: شما طرف دار منچستر
ھستید؟.این  پرچم منچستر شما فردا شب بیان جلوی آپارتمان من. جوان با لھجھ

مازندرانی میگھ: بوشو اداش مون طرف دار بارسلونا ھستوم. ساشا یک نفس عمیق
میکشھ و بھ کاراش ادامھ میده اما بیشتر مردم شھر بارسلونایی بودان و بقیھ تراکتوری.
شب ساشا با خستھ گی میره خانھ مونا داشت  یواشکی کتاب آشپزی می خواند و مھسا
یواشکی داشت توی دفتر تلفن اش دنبال رستوران می گشت. خیلی خوب فردا رسید و

ساشا تا قبل از طلوع آفتاب باید ھمھ منچستری ھای شھر را  جمع و برای شب می برد
و بھ پدرام نشان می داد اما حتی یک نفر ھم نتوانست پیدا کنھ تا اینکھ یک پیرمرد

گفت:آره من عاشق قرمز ھستم. ساشا خیلی خوش حال شد و پرچم منچستر را بھ آن
پیرمرد داد. پیر مرد گفت: االن این قرمز ھا خیلی ضعیف شدن و دارن با آخر جدولی

ھا رقابت می کنن"راستی اینا اول اسب بودن چی شد یک دفع پرچم عوض کردن؟.
ساشا با نا امیدی گفت: اون پرسپولیس این منچستر. پیر مرد میگھ: تو من را مسخره

کردی ؟"درضمن اون باخت پلیس نھ پرسپولیس.  چیزی بھ غروب خورشید نمانده بود
ساشا با ناامیدی میره خانھ و پدارم کھ داشت ساندویچ می خورد خندید گفت:  قبول کن

کھ شرت را باختی تو حتی یک نفر ھم پیدا نکردی اما من کافی پشت بلندگو بگم
بارسلونایی ھا جمع شین و ھمھ بارسلونایی ھا جمع میشن. ساشا با این حرف پدرام یاد
یک چیز افتاد" شیپور قدیمی شیطاین سرخ( منچستر) رفت آن را از یک چمدان قدیمی

کھ خاک می خورد آورد و این آخرین شانس ساشا بود و رفت کنار میدان ساعت و
شیپور را زد کھ یک دفع پدرام با یک گلھ{ دستھ} بارسلونای کھ یک خیابان را پر کرده

 بودن آمد. شھر سکوت بود و برگ ھای کھ ساشا برای جمع کردن منچستری ھا در
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شھر پخش کرده بود  روی خیابان با باد این ور و آن ور می افتادن. پدرام گفت: نیازی
نیست تا غروب صبر کنیم چون تو با ختی. در ھمین ھنگام زمین بھ لرزه افتاد و پشت
سر ساشا یک دستھ منچستری و از سمت راست یک دستھ دیگر و از سمت چپ یک

دستھ دیگر پدرام از تعجب دھن اش باز و چشمان اش درشت شده بود. ساشا گفت:
آمدھین؟. منچستری ھا گفتن: بلھ. یک دفعھ یک نفر آمد و گفت:نساجی برد. بعد ھمھ

منچستری ھا و بارسلونایی ھا با خوش حالی میرن.  {{ اما مونا و مھسا غذا درست می
کنن. شقایق و سعید و رامبود غذا یشان را امتحان می کنن. غذای مونا خیلی تند بود و
غذای مھسا اصآل مزه ای نداشت.}} مونا با عصبانیت بھ مھسا میگھ: تو تقلب کردی.

مھسا میگھ: منظورت چیھ؟!. مونا میگھ: تو توی غذای من فلفل زیاد ریختی. مھسا
میگھ: تو مال این حرف ھا نیستی کھ من بخوام تقلب کنم. {{ بلھ" مونا و مھسا یک کمی

 ھم دیگر را کتک میزنن و آن شب ھم بارسلونا می بازد و ساشا در حمام  می
رقصد.}}

(( قسمت سیزدھم )): {{ھمھ سر کار بودن فقط ساشا خانھ مانده بود. منتظر و بی تاب و
 بھ یکی زنگ زد.}} ساشا گفت: الو" کجای؟{{ پشت خط احسان یکی از آشنایان قدیمی

 سال سن داشت.}} احسان گفت: دارم میام. ساشا گفت: ای30خانواده ساشا بود. حدود 
بابا برسون این متاع المصب دیگھ. {{ احسان آمد و ساشا یک کتری جوش و یک حولھ
 آمده کرده بود.}} احسان یک قوطی از جیب اش بیرون آورد و گفت: این رو بریز توی

 آب جوش کتری" سھ صوت معجزه می کنھ.{{ ساشا ریخت و حولھ را انداخت روی
سراش و صورت اش را بھ طرف بخار کتری جوش گرفت. دیگھ نزدیک ظھر شده
بود" مونا _شقایق_پدرام" باھم سر رسیدن و وقتی صحنھ بخور ساشا را دیدن تعجب

کردن. احسان بلند شد و سالم کرد.}} مونا گفت: تو داری چیکار می کنی ساشا؟!.
احسان گفت: من دیگھ باید برم ساشا جان. پدرام بھ احسان گفت:کجا با این عجلھ؟ می

خوای یکی دیگھ از جوانای مردم رو معتاد کنی؟. احسان میگھ: چی میگی شما؟.  مونا
بھ ساشا میگھ: اون حولھ رو بردار از روی سرت و جواب ما را بده. ساشا میگھ: چی
میگین شما؟ مگھ نمی بینین من حالم بده. شقایق بھ ساشا میگھ: آره دیگھ" مثل اینکھ بد
جوری توی خوماری ماندی. ساشا  بھ شقایق میگھ: چرا دری وری میگی؟. پدارم بھ

ساشا میگھ: حی معتاد بدبخت" با زن من درست صحبت کن ھا. احسان بھ پدرام میگھ:
حاال شما یقھ من را ول کن. پدرام میگھ: نھ "باید تو را تحویل پلیس بدم. احسان میگھ:

ای بابا"ساشا تو یک چیزی بگو. ساشا میگھ: شما با اون تحصیالت  مغزتون اندازه
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جلبک ھم کار نمی کنھ. مونا بھ ساشا میگھ: مغز ما ھر چی باشھ بھ اعتیاد فکر نمی

کنھ. ساشا بھ مونا میگھ:  خانم نابغھ تا حاال ندیدی کسی بخور بده. شقایق میگھ: یعنی تو
 داری بخور می دی؟. احسان میگھ: حاال کھ فھمیدین" پس بزارین برم. پدرام میگھ: نھ

اینا دروغ میگن.{{ یک دفعھ سعید میاد و}} میگھ: اینجا چھ خبره؟. پدرام میگھ: یک
معتاد بین ما بود. سعید میگھ: کی؟. پدرام میگھ: ساشا. {{سعید بھ کتری آب جوش و

حولھ ای کھ ساشا روی سر اش گذاشت بود را می بینھ}} و میگھ: این داره بخور میده.
مونا میگھ:مدرک از این و روشنی تر. شقایق میگھ: داره توی پذایرای ھم میکشھ" وای
اه. احسان میگھ:  ساشا سرما خورد و بھ من زنگ زد گفت یک قطره مخصوص بخور
براش بیارام. {{ پدرام و شقایق و مونا"تازه متوجھ بخور کردن ساشا شدن و در آشپز
خانھ داشتن میز ناھار را می چیدن}} شقایق میگھ: بیچاره ساشا ما چقدر درباره اش بد

فکر کردیم. پدرام میگھ: من از اول می دانستنم فقط می خواستم بفھمم شما متوجھ میشین
 یا نھ. مونا بھ پدرام میگھ: این کلک ھا دیگھ قدیمی شده.{{ در این ھنگام مھسا از راه
میرسھ و ساشا را در ھنگام بخور می بینھ}} و میگھ: سرت را بیار باال تر تا صورت
ات نسوزه.{{ اما بعد رامبود میاد و ساشا را ھنگام بخور می بینھ}} ومیگھ:  ای معتاد
بدبخت. و رامبود میره توی آشپز خانھ و بھ بچھ ھا میگھ: ساشا معتاد. پدرام میگھ: نھ
بابا" داره بخور میکنھ. رامبود میگھ: پس چرا بخور را نمی خوره؟. پدرام میگھ: مگھ
بخور را می خورن؟!. رامبود میگھ: آره" من یک بار خوردم تا یک روز نمی تونستم
خوب نفس بکشم.(( اما بچھ ھا ناھار خوردن ولی ساشا ناھار نخورد و قرص سرما

خوردگی را خورد و خوابید. بعد از ظھر ھمھ رفتن بیرون و ساشا در اتاق اش خواب
بود. در شھر پلیس ھا بھ دنبال  یک قاچاقچی با یک کیلیو مواد مخدر بودن. قاچاقچی با
زحمت زیاد وارد آپارتمان میشھ و میاد داخل خانھ"حراسان دنبال جای میگشت تا ومواد
 مخدر را پنھان کند" او رفت بھ آشپز خانھ و مواد مخدر را داخل فر گذاشت و توی فر
ھم مونا کیک گذاشت تا پخت شھ.اما قاچاقچی  فرار کرد. چند دقیقھ بعد رامبود آمد و

یک کتاب در دست اش بود و حی ورق می زد. رامبود روی کاناپھ نشست. طولی
نکشید کھ پدرام ھم آمد))  و بھ رامبود گفت: داری کتا ب می خوانی؟. رامبود گفت: نھ
دارم کتاب نگاه می کنم. رامبود بھ پدرام دوباره گفت: من یک بوی حس می کنم. پدرام
کمی فکر کرد و گفت: آره " مونا بھ من گفتھ بود پیچ فر را بیارم باال تر.{{ پدرام پیچ
فر را آورد باال تر و در این ھنگام سعید با روزنامھ در دستان اش آمد}} پدرام بھ سعید

گفت: یک دون از این روزنامھ بده ما بخوانیم. رامبود ھم یکی میگیره.{{ اما سعید_
 دقیقھ مونا_شقایق_و مھسا سر میرسنو30پدرام_ و رامبود یک حالی می شن. بعد از
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می بینن خانھ را  دود گرفتھ.}} سعید جلوی در ایستاده بود و حی می گفت: آتش"آتش.

مونا با تعجب میگھ: تو چی میگی؟! اینجا چھ خبر؟!. سعید میگھ: بزار اسپانیا را فتح کنم
 بعد بھ تو جواب بدم. رامبود روی کاناپھ نشستھ بود "مھسا میره سمت رامبود و میگھ:
رامبود تو االن داری چیکار میکنی؟!. رامبود میگھ: چیزی نمانده برسیم. مھسا میگھ:

کجا برسیم؟!. رامبود میگھ: مریخ. مونا میره پنجره ھا را باز می کنھ.  پدرام یک گوش
 ایستاده بود و حی  فریاد می زد پاس بده.شقایق میره سمت پدرام و میگھ: پدرام تو

داری چیکار می کنی؟!. پدرام میگھ: مگھ نمی بینی" دارم با بارسلونا بازی فینال جام
حذفی اللیگا را انجام میدم. مونا میره داخل اتاق ساشا و می بین ساشا نیست. مونا بھ

پدرام میگھ: ساشا کجاست؟. پدرام میگھ: کایت اش را گرفت و رفت باال پشت بام.
شقایق میگھ: باال پشت بام برای چی؟. پدرام میگھ: می گفت می خوام دور دنیا را در

ساعت برم. مونا میره باال پشت بام ولی ساشا با کایت اش پریده بود.(( اما اون2
قاچاقچی را دستگیر می کنن و پدرام_رامبود_ و سعید را بھ بیمارستان منتقل می کنن.
دیگھ صبح شده بود و یک روز جدید مھسا داشت میرفت سر کار کھ یک دفعھ گوشی

اش زنگ خورد.)) مھسا گفت:بلھ؟. پشت خط ساشا بود. ساشا گفت: الو مھسا فقط
شماره تو جواب می داد. مھسا میگھ:صدات قعط بس میشھ. ساشا میگھ: خوب گوش

کن" من با کایت ام آمد روسیھ و االن روی نوک کلیسا سن پترزبورگ گیر افتادم. مھسا
 میگھ:الو"الو.{{ تماس قعط میشھ}} ساشا بھ خودش میگھ: عجب گیری افتادیم ھا.

{{ساشا یک دفعھ یک ھواپیما می بینھ کھ داشت می آمد سمت آن. ساشا فریاد میزنھ.
ولی وقتی ھواپیما نزدیک میشھ.}} ساشا  میگھ: اینکھ جنگنده ھست" وای بدبخت شدم.

(( قسمت چھاردھم )): {{ در این قسمت ساشا نیست چون ھمان طور کھ  توی قسمت
پیش خوانیدید توی روسیھ گیر کرد. اما میریم سراغ بقیھ بچھ ھا. چند روزی در شھر

قتل ھای زنجیری رخ می داد و فقط مواد فروش ھای خیابانی کشتھ می شدن البتھ این 
را مردم می گفتن.}} پدرام روزنامھ خرید و این خبر را خواند و ترسید و رفت بھ ھمھ
بچھ ھا سر میز غذاخوری جریان را توضیح داد و  گفت: با این قتل ھای زنجیره ای
بھتره کھ مراقب خودتون باشین. سعید گفت: من شنیدم قاتل فقط مواد فروش ھا را می

کشھ. شقایق گفت: من شنیدم اون ھا را تکھ تکھ می کنھ. مھسا گفت: ممکن بین خودشان
 اختالف باشھ. مونا گفت: در ھر صورت  پلیس باالخره قاتل را دستگیر می کنھ.{{ در

این لحظھ رامبود میاد سر میز غذاخوری و خیلی ھم عصبانی مشت اش را می کوبھ
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روی میز.}} مونا میگھ: چرا دیوانھ بازی در میاری؟. رامبود با عصبانیت میگھ: من

امروز توی سینما فیلم دیدم. شقایق میگھ: حتمی داستان اش تکراری بود. پدرام میگھ: 
شاید خیلی جلف بود. رامبود باز با عصبانیت میگھ:نھ" موضوع فیلم درباره یک مواد
فروش بود کھ آخر فیلم اعدام میشھ. مونا میگھ: بخاطر این عصبانی ھستی؟.  رامبود
میگھ: نھ" اون مواد فروش را باید اول دست و پا ھایش را قعط می کردن و بعد توی

استخر اسید می انداختن و بعد اعدام اش می کردن. مھسا بھ رامبود میگھ: با این
کارھای کھ تو گفتی فکر نکنم کار مواد فروش بھ اعدام بکشھ.{{ اما پدرام با حرف ھای
 کھ  رامبود زد بھ اون مشکوک شد.}}  بعد ناھار پدرام یواشکی بھ شقایق میگھ:من بھ
این رامبود مشکوکم. شقایق میگھ: چطور مگھ؟!. پدرام میگھ: ندیدی سر ظھر چطوری
رفتار کرد" من متوجھ شدم کھ از مواد فروش ھا  متنفره. شقایق گفت: خیلی ھا متنفرن.

 پدرام گفت: این در حدی ھست کھ اون ھا رو  تکھ تکھ کنھ.{{ شقایق بھ حرف ھای
 بامداد بود. پدرام رفت توی آشپز خانھ آب1:30پدرام توجھ ای نکرد. شب بود ساعت 

بخورد  کھ یک دفعھ یکی در ورودی  را باز کرد و با چاقوی بزرگ خونی و سر و
صورت اش با کاله و شال پوشیده بود" شال و کاله را برداشت"اون رامبود بود. پدرام

خیلی ترسید یک گوشھ پنھان شد. رامبود رفت توی اتاق اش و در این ھنگام پدرام رفت
 کھ بخوابد ولی خواب اش نمی برد. صبح شد" ھم داشتن صبحانھ می خوردن پدرام با
چشمان قرمز آمد سرمیز صبحانھ. شقایق گفت: چی شده؟ مگھ دیشب خوب نخوابیدی؟.

پدرام گفت:من اصآل نخوابیدم. مونا گفت:چرا؟. پدرام گفت: من حدس ام درست بود"قاتل
 رامبود. سعید میگھ: مگھ وقت انجام جرم دیدیش؟. پدرام میگھ:وقت انجام جرم نبود

تغریبآ چند دقیقھ بعد از انجام جرم بود. مھسا میگھ: حاال کی دیدی؟. پدرام میگھ: دیشب
کھ ھمھ خواب بودین ومن رفتم آب بخورم توی آشپز خانھ اون را دیدم کھ با یک کاله و
 شال و چاقو بزرگ خونی آمد بود.  . پدرام میگھ: من امشب می خوام کشیک بدم شما
دوست دارین با من کشیک بدین؟. شقایق میگھ: بی خیال شو دیگھ. مونا میگھ: خواب
دیدی. پدرام میگھ: شما ھا کھ میترسین ولی من خودم تنھایی کشیک میدم.  بھ غرور

مونا برخورد و گفت: من امشب میام ولی اگھ خبری نبود دیگھ حرف اش را نزن.
شقایق میگھ: منم میام. {{ شب شد اون ھا کشیک دادن و رامبود باز ھم با ھمان

شال_کاله_ و چاقو خونی آمد. پدرام چوب آمد و مونا با ماھی تاوه و شقایق با قاشق"
اینا میان جلوی راه رامبود.}} پدرام بھ رامبود میگھ: تو دیگھ لو رفتی بھتره کھ تسلیم

بشی. رامبود میگھ: من چوب یا ماھی تاوه نمی ترسم"وای ولی از قاشق خیلی می
ترسم. مونا میگھ:یکی بره زنگ بزنھ بھ پلیس. رامبود میگھ:نھ"من قول میدم دیگھ
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سوس نخورم. مونا میگھ: سوس؟!. پس اونی کھ روی چاقو تو سوس ھست؟. رامبود
میگھ: یعنی شما نمی دانستین کھ این چاقو پالستیکی و این ھم سوس قرمز کھ روش

ریختھ؟. پدرام میگھ: پس چرا نصف شب میری بیرون سوس خوری؟. رامبو میگھ:من
عضو کلوپ سوس خوری شبانھ ھستم. مونا میگھ: این ھم کھ قاتل نبود پس بریم

بخوابیم.{{ بچھ ھا میرن می خوابن و چراغ را خاموش می کنن.}} رامبود میگھ:من
ھنوز لباسم را عوض نکردم. {{ در این ھنگام یک دفعھ یک صدای از پنجره میاد.

رامبود برق را روشن میکنھ. یک مرد با ماسک و کاله و یک اصلحھ کمری وارد خانھ
 شده بود.}} رامبود اون می بینھ ومیگھ:حی تو چرا ماسک زدی من کھ ھنوز کاری

نکردم. مرد غریبھ اصلحھ را طرف رامبود گرفت و گفت: خفشو" غیر از تو کس دیگھ
ای توی این خانھ ھست؟. رامبود میگھ: آره ھستن. مرد غریبھ میگھ: بیدارشون کن.{{
رامبود در ھمھ اتاق ھا را میزند و ھمھ میان بیرون.}} مرد غریبھ میگھ: خوب گوش

کنید"  اگھ کسی بخواد قھرمان بازی در بیاره با این  اصلحھ میفرستم اش بھ درک.
رامبود میگھ:  آخ جون درک" باید جای خوبی باشھ کھ چند بار بھ من پیشنھاد دادن"
میشھ منو بفرستی؟. مرد غریبھ میگھ: خفشو گاگول. رامبود بھ مرد غریبھ میگھ: اسم

من رامبود نھ خفشو گاگول. سعید میگھ: اه چھ خواب مسخره ای. مھسا میگھ:تو خواب
نیستی. مونا بھ مرد غریبھ میگھ: االن ما گراگان تو ھستیم؟. مرد غریبھ میگھ:آره. پدرام
 میگھ: اھل مامعلھ ھستی؟. مرد غریبھ میگھ:چھ مامعلھ ای؟. پدرام میگھ: پول"باالخره
برای فرار کردن بھ پول ھم احتیاج داری. مرد غریبھ میگھ: آره حاال چقدری میدی؟.

پدرام میگھ:پنج ھزار تومان. مرد غریبھ عصبانی میشھ ومیگھ: منو مسخره می کنی؟.
شقایق میگھ: خواھش میکنم ھمسرم را نکش. پدرام میگھ: آقا ده ھزار تومان میدم تو این
 پنج نفر رو بکش ولی منو نکش. شقایق میگھ: وایستا ببینم"تو می خوای من بمیرم؟ این

 چیز ھا را مامانت بھ تو یاد داده نھ؟. پدرام میگھ: اولین کھ بی خودی پای مادرم را
نکش وسط" دومین کھ تو دست پختت خیلی داغون. بین پدرام و شقایق دعوا میشھ و

مرد غریبھ فریاد میزنھ و میگھ: خفھ شین. رامبود بھ پدرام و شقایق میگھ: پس اسم شما
خفھ شین ھست. شقایق  بھ مرد غریبھ میگھ: آقا شما  چقدر بی ادب ھستی. رامبود بھ

مرد پس غریبھ میگھ: پس اسم تو چقدر بی ادب ھستی. مرد غریبھ بھ شقایق میگھ: شما
خیلی بی ادب ھستین کھ ھمدیگر را می فروشین و بھ خانواده ھم تھمت میزنید. مھسا 
بھ مرد غریبھ میگھ: شما ھمانی ھستین کھ مواد فروش ھا را تکھ تکھ می کنید؟. مرد
غریبھ میگھ: اون فقط یک شایع ھست"من یک مواد فروش را زیر گرفتم و در رفتم و
اون رفت توی کما و بین مردم پخش شد کھ یک قاتل زنجیره ای کھ مواد فروش ھا  را
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تکھ تکھ میکند در شھر پنھان شده. مونا میگھ:پس شما اسیر یک کالغ"چھل کالغ

شدین. مرد غریبھ میگھ: دقیقآ. رامبود میگھ: خوب چرا کالغ ھا را تکھ تکھ نمی کنی
کھ باعث این کار شدن؟. مردغریبھ بھ بچھ ھا میگھ: این پسره دیوانھ ھست؟. پدرام

میگھ: یک چیزی آن ور تر از دیوانھ ھست. مھسا بھ مرد غریبھ میگھ: این راستھ کھ
شما دوتا زن دارین؟. مرد غریبھ میگھ: نھ این ھا ھمش شایع ھست. سعید میگھ:من می
توانم برم بخوابم؟. مرد غریبھ میگھ: یکم مسئولیت پذیر باش" دوستات توی شرایط بدی

 ھزار تومان میدم کھ این ھا را بکشی و من بروم بخوابم. مونا15ھستن. سعید میگھ:
ھزار تومان30 ھزار تومان میدم. مھسا میگھ: من 20میگھ: اینجوریاست؟ پس منم 

میدم. در این ھنگام بحث کردن بچھ ھا  سر پول دادن و جون شان را خریدن"مرد
غریبھ داشت یواشکی فرار میکرد کھ رامبود جلوی اون سبز میشھ و میگھ: واستا پولت
را بگیر از بچھ ھا. مرد غریبھ میگھ:خفھ شو گاگول بزار من رد بشم. رامبود عصبانی

میشھ و یک پوشک بچھ گانھ از زیر لباس اش در میاره و بھ بازو اش می بنده و بھ
مرد غریبھ میگھ: من رامبود ھستم نھ خفشو گاگول.{{ رامبود اصلحھ مرد غریبھ را می
 شکند"چون ااصلحھ اون پالستکی بوده و با پس گردنی اون را تحویل پلیس می دن. بعد
 کھ ھمھ رفتن بخوابن.}} رامبود میگھ: اصآل چرا این مرد ما را گروگان گرفت. سعید

میگھ: چراغ را خاموش کن و برو بخواب.

(( قسمت پانزدھم )): {{صبح بود ساشا از روسیھ برگشت. وقتی بچھ ھا ازش پرسیدن
کھ روسیھ چطور بود؟. ساشا گفت: بھتر درباره اش صحبت نکنیم. شب شد" پدرام توی
پذیرایی داشت فوتبال تماشا می کرد. رامبود آمد و کنار پدرام نشست)) و گفت: حی من
خیلی وقت کھ شترنج ندیدم. پدرام میگھ: این فوتبال نھ شترنج. بعد پدرام فریاد میزنھ و
میگھ: اه گل خوردن لعنتی ھا"معلوم نیست دفاع داره چھ غلطی می کنھ. رامبود گفت:
اون ھا کیش شدن. پدرام میگھ: اون شترنج کھ کیش و مات داره. پدرام دوباره فریاد
میزنھ و میگھ: اه"آخھ اون چھ داوریھ؟ یارو زده بازیکن مسدوم کرده یک کارت ھم
نمیده. رامبود میگھ: وای من دو بار مسدوم شدم" خیلی چیز بدی بود. پدرام با کنایھ
میگھ: حتمآ توی شترنج مسدوم شدی. رامبود میگھ: نھ توی منچ و مارپلھ. پدرام با

تعجب میگھ: تو چطور توی منچ و مارپلھ مسدوم شدی؟!!!. رامبود میگھ: یک بار از پلھ
 افتادم و یک بار ھم مار نیشم زد. پدرام بھ رامبود میگھ: تو حتمآ پیش یک روان

پزشک برو. رامبود میگھ: اتفاقآ یک بار پیش یک پرفسور روان پزشک رفتم ولی بعد
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از جلسھ سوم" بردن اش بھ تیمارستان.{{ در این لحظھ سعید با چند تکھ پالستیک از

بیرون وارد خانھ شد.}} پدرام از سعید سوال کرد کھ: این پالستیک ھا برای چی آوردی
 داخل خانھ؟. سعید میگھ: چیزی تا پرداخت یارانھ ھا نمانده" این پالستیک ھا ھم قرار

یک لباس دفاعی در برابر ھجوم مردم باشھ. {{ شقایق با عصبانیت از اتاق میاد
بیرون}} و بھ پدرام میگھ: تکلیف من را با مادرات روشن کن. پدرام میگھ: دیگھ چی
شده؟. شقایق میگھ: مادرت زنگ زده بود تا حال ما را بپرسھ"ھزارتا تیکھ بھ دست

پخت من انداخت. پدرام میگھ:خوب راست می گھ دیگھ" تو قورمھ سبزی درست می
کنی توش بھ جای سبزی کاه میریزی یا می خوای ماکاران درست کنی بجاش پشمک
تحویل من میدی. شقایق میگھ: توھم فقط گیر دادی بھ ماکارانی و قرمھ سبزی. پدرام

 نوع خورشت دیگھ ھست کھ تو  اشتباھی درست می کنی. شقایق میگھ: بھ100میگھ: 
جای این چیز ھا برو بھ مادرت ادب یاد بده. {{ پدرام بد جوری عصبانی میشھ و سر
شقایق فریاد میزنھ}} و میگھ: درباره مادر من درست صحبت کن.{{مونا و مھسا در

آشپزخانھ بودن"با شنیدن فریاد پدرام میان داخل پذیرایی.}} اما شقایق در جواب پدرام با
دست بھ سینھ زدن و مغروران ایستادن بھ پدرام میگھ: وقتی مھریھ ام را گذاشتم اجرا
می فھمی کھ درباره کی باید درست صحبت کنم.{{ پدرام بیشتر عصبانی میشھ و یک

کشیده محکم بھ صورت شقایق میزنھ و شقایق گریھ و حق حق میکنھ}} و بھ پدرام
میگھ: آشغال عوضی. پدرام باز ھم با عصبانیت زیاد می خواست یک کشیده دیگر بھ

شقایق بزنھ کھ یک دفعھ ساشا دست پدرام را گرفت وگفت: حی مرد" ما نباید زن ھا را
کتک بزنیم" بلکھ باید زنده زنده بسوزانیم شان حا حا حا.{{ می خنده}}. {{ شقایق میره
بغل مونا و با گریھ و حق حق}} بھ پدرام میگھ: من فردا مھریھ ام را میزارم بھ اجرا.

پدرام میگھ: برو ھر غلطی کھ دلت می خواد بکن"منو داری از مھریھ میترسونی؟.
شقایق با گریھ و حق حق بھ پدرام گفت: وقتی انداختم ات گوشھ زندان باز ھم ھمین را
میگی؟. پدرام گفت: اگھ فکر کردی من مثل این بچھ سوسول ھا ازت عذرخواھی می

کنم یا شب روی کاناپھ می خوابم" کور خوندی. ساشا بھ پدرام میگھ: دمت گرم.{{
رامبود کھ روی کاناپھ نشستھ بود بلند میشھ و فریاد میزنھ}} و میگھ: آریو برمرد" اگر

تن بھ ذلت دھیم" خیلی بھتراست تا پوزش بھ یک زن دھیم. ساشا بھ رامبود میگھ: من با
 این شعر تو بد جوری جو گیر شدم. رامبود میگھ: آریوبرمرد" من کھ از جو گیری

زیاد می خواھم خودم را از برج ساعت پرت کنم پاین. ساشا میگھ: نھ" کار بھتر اینکھ
ما بریم اسید بھ پاشیم روی زنان داخل خیابان تازه شب ھست کسی مارا نمی بینھ.

رامبود میگھ: آخ جون بریم.{{ پدرام میره توی اتاق اش در را کلید می کنھ. شقایق توی
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بغل مونا گریھ می کنھ}} و بھ مونا میگھ: اون منو از اتاق انداخت بیرون. مونا میگھ:

نگران نباش تو امشب پیش ما می خوابی.{{ شقایق میره کھ دست و صورت اش را آب
بزنھ. اما درد تمام این دعوا ھا سعید و مھسا ھیچ اکسل عملی نشان ندادن. سعید کھ یک
 گوشھ از پذیرایی داشت لباس دفاعی اش را ردست میکرد}} مونا بھ سعید گفت: آقای
سعید خان تو نمی توانستی بیایی جلو پدرام را بگیری؟. سعید میگھ: من توی کارھای
دیگران دخالت نمی کنم" بھ تو ھم پیشنھاد می دم دخالت نکنی. مونا میگھ:تو حاال نمی
خواد بھ منو نصیحت کنی. مونا رو بھ مھسا می کنھ و میگھ:  مھسا خانم تو کھ اینجا

پشت سرم ایستادی و فقط نگاه می کردی چرا نیامدی بھ این شقایق بد بخت حداقل یک
دل داری بدی؟. مھسا میگھ: حق با سعید" این ھا یک یا دو روز دیگر آشتی می کنن و
تو این وسط بد میشی" درضمن من جای خودم را نمی دم بھتره کھ خودت بدی. مونا بھ
کنایھ میگھ: با این احساس مسئولیت شما بھتره کھ یک بنیاد عمور خیره بزنیم" درضمن
اون ھا خودشون دعوا کردن من ھم دارم بھ شقایق محبت میکنم. مھسا کھ می بینھ سعید

 داره با پالستیک لباس درست میکنھ بھ سعید میگھ:داری برای مسابقھ {{جون کندن
یارانھ}} لباس درست می کنی؟. سعید میگھ: آره. مھسا میگھ: شنیدم برنده وام می

گیره؟. سعید میگھ: بشنو اما باور نکن.{{ مھسا میره توی اتاق اش تا بھ کار ھای عقب
مانده اش برسھ و سعید بقیھ کار درست کردن لباس را میزاره برای فردا. مونا رفت
توی آشپزخانھ تا چای بخور ولی نھ سطل قند بود و نھ سطل شکر. مونا با عصبانیت
میاد تو حال و فریاد}} میزنھ و میگھ: کسی سطل قند و شکر را ندیده؟. {{ در ھمین

لحظھ ساشا و رامبود نفس نفس زنان با  یک سطل در دست ھای شان میان داخل خانھ و
 روی کاناپھ می شینن.}} مونا از اون ھا می پرسھ: چرا نفس نفس میزنین؟. ساشا میگھ:
 می خواستیم اسید بھ پاشیم روی صورت یک زن ولی زنھ متوجھ شد و با چاقو و پنچھ
بوکس کھ از توی کیف اش بیرون آورد بود  مارا دنبال داد. مونا میگھ: این سطل ھای
قند و شکر دست شما چیکار میکنھ؟. ساشا میگھ: قند و شکر مگھ این ھا اسید نیستن؟.
مونا میگھ: نابغھ" اگھ اسید بودن پس تو چطوری ھر روز صبح اون ھا را با چای می

خوری و چیزیت نمیشھ. {{ مونا سطل قند وشکر را می گیره و می بره توی آشپزخانھ.
مھسا از اتاق اش میاد بیرون و میره کھ توی آشپزخانھ چای بخوره در پذیرایی ساشا و

رامبود را کھ نفس نفس می زدن می بینھ}} و میگھ: شما باالخره توانستین اسید بھ
پاشین؟. ساشا میگھ: نھ. مھسا با تمسخر بھ سمت رامبود اشاره می کنھ و میگھ: این را
نگاه کن" موخ اش چند تا تختھ کم داره. رامبود با عصبانیت بھ مھسا میگھ: حی موخ

من چند تختھ کم نداره" بلکھ موخ من اصآل تختھ نداره چون مامانم بھ من گفتھ کھ موخ
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من فقط از کچ و سیمان درست شده. مھسا رو بھ ساشا می کنھ و با لحنھ تمسخر آمیز

میگھ: اینو نگاه کن" اختالل شخصیتی داره و ھر روز با خودش درگیره. ساشا با
عصبانیت بھ مھسا میگھ: تو از کجا می دونی؟. مھسا میگھ: ھر روز صدات را میشنوم
کھ می گھ امروز لباس چی بھ پوشم" یا ریشم کی بزنم و... .  ساشا میگھ: برای اینکھ

تو  منو مسخره میکنی من اختالف ام را با شخصیت دوم خودم حل میکنم. مھسا با خنده
 میگھ: چھ جالب تو حتمآ می خوای از شخصیت دوم ات تالق بگیری. رامبود میگھ: من

سالھ کھ می خوام از شخصیت دوم ام تالق بگیرم ولی ھنوز نشده. ساشا میگھ: من 5
توی رینگ مشکل ام را با شخصیت دوم ام حل می کنم. مھسا با تعجب میگھ: توی

رینگ؟!!. رامبود میگھ: آره بعضی ھا مثل من توی دادگاه اختالل شخصیتی تالق می
گیرن  از شخصیت دوم و بعضی ھا توی رینگ مشکل شان را حل می کنن کھ البتھ

رینگ خشن تر ولی سریع تر جواب میده. مھسا میگھ:شما ھمتون دیوانھ ھستین. ساشا
بھ مھسا میگھ: ھرروز بھ این واقیعت پی می برم کھ زندگی را نمی توان تحمل کرد"

مگر دیوانگی چاشنی آن باشد.{{ نامھ نپجھ بھ پیتر گاست}}.(( فراد صبح شقایق و پدرام
 میرن کھ تالق بگیرن. ساشا تمرین ورزشی می کنھ تا خوداش را برای حل کردن

مشکل با شخصیت دوم داخل" رینگ حل کنھ و رامبود ھم چند تا کاغذ جمع می کنھ تا
در دادگاه اخالل شخصیتی" از خوداش دفاع کنھ. اما ظھر میشھ خبری از شقایق و

پدرام نبود. مونا سر میز ناھار نگران بود.)) مھسا بھ مونا میگھ: اگھ اینقدر نگرانی بھ
گوشی شان زنگ بزن. مونا میگھ: من فقط شماره شقایق را دارم کھ آن ھم خاموش.{{

 بعد از ظھر بود" ساشا و رامبود میرن تا مشکل شان را با شخصیت دوم5اما ساعت 
شان  حل کنن}} و ساشا در وقت رفتنبھ رامبود می گفت:من اون شخصیت دوم ام را

توی رینگ کتلت می کنم.{{ اما چیزی نگذشت کھ پدرام و شقایق از راه میرسن"خوش
حال و خندان.}} مونا میاد و بھشون میگھ: من نگران شما شدم"چی شد باالخره تالق

گرفتین؟. شقایق با کنایھ بھ مونا میگھ: واه واه" بعضی ھا منتظران تا زندگی دیگران  از
 ھم بھ پاشھ بعد تماشا کنن. پدرام بھ شقایق میگھ: تو خودت را ناراحت نکن عزیزام"بیا
بریم. {{ مونا  تعجب زده شد و فقط م ن م ن میکرد. اما دیگھ داشت آفتاب غروب می
کرد. مھسا از راه آمد و خستھ روی مبل راحتی نشست. در این ھمین لحظھ رامبود با

سر و دست باند پیچی شده آمد.}} مھسا با تعجب از رامبود پرسید:چھ بالیی سرت
آمده؟!. رامبود میگھ: من با شخصیت دوم ام درگیری وفسی پیدا کردم و یک سیلی زدم

توی صورت اش و آن ھم تمام صندلی ھای دادگاه را روی من خورد کرد. مھسا کھ
 باخت. مھسا با6تعجب زده بود گفت: پس ساشا چی شد؟. رامبود میگھ: اون توی راند 
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تعجب بیشترمیگھ: حاال چھ اتفاقی برای ساشا می افتھ؟. رامبود میگھ: شخصیت دوم اش

 جای شخصیت اول ساشا را میگیره. رامبود میره استراحت کنھ.  {{در ھمین لحظھ
ساشا با یک پالتو چرم قھوی و صورت خط افتاده با چاقو و سبیل وارد میشھ. مھسا کھ
ھنوز اونجا نشستھ بود }} بھ ساشا میگھ: ساشا تو چرا خودات را این ریختی کردای؟.

ساشا میگھ: من از اول ھم ھمین ریختی بودم ضعیفھ" درضمن من ساشا نیستم"من
ساسی تیغھ ھستم" حاال از خانھ من بزن بھ چاک. {{ در این ھنگام یک در میزنھ.}}

ساشا یا ھمان شخصیت دوم اش ساسی تیغھ میگھ: کیھ؟ بیا تو.   دو نفر میان داخل خانھ
 و  میگن: آقای ساسی تیغھ کیھ؟. شخصیت دوم ساشا میگھ: منم. یک از اون دو نفر

میگھ: شما بھ علت دوپینگ در مسابقھ با شخصیت اول یعنی ساشا سادیسمی باز داشتین.
 شخصیت دوم ساشا یعنی ھمان ساسی تیغھ بھ مھسا میگھ: ازت خوشم آمد ضعیفھ" باش

 تا من از زندون آزاد شم بعد می برم ات سر خانھ بخت" فعآل عزت زیاد.{{ مھسا از
تعجب چشم ھای اش درشت شده بود و دھان اش باز مانده بود.}} و با خوداش میگھ:
این ھا خیلی دیوانھ ھستن. مھسا میره توی اتاق اش. سعید با اون لباس پالستیکی پاره
شده کھ برای مسابقھ{{ جون کندن یارانھ}} درست کرده بود میاد و میگھ: از ھرچی

پارتی بازی متنفرام.

(( قسمت شانزدھم )): {{صبح بود بچھ ھا داشتن صبحانھ می خوردن. مونا رفت برای
خوداش در فنجان چای بریزه کھ یک دفعھ فنجان افتاد و شکست.}} شقایق گفت: امروز
روز نحس. پدرام گفت: این ھا ھمش چرت و پرت. سعید گفت: من شنیدم کھ اگھ سھ تا
اتفاق بد در یک روز برای آدم بیافتھ"اون روز روز نحس. مھسا میگھ: این ھا ھمش

خیاالت. مونا میگھ: آره" ھمش بخاطر فکر زیادی.{{ یک دفعھ رامبود با با سر و
صورت خیس آمد.}} بچھ ھا ازاش می پرسن چی شده میگھ: وقتی می خواستم صورتم
را بشورم" آب نمی آمد و من ھم با شیر رو شویی کشتی گرفتم. مونا میگھ: شاید آب
قعط شده؟.{{ پدرام میره و شیر آب آشپزخانھ رو باز می کنھ}} و میگھ: نھ آب میاد"

حتمآ اشکال از شیر روشویی. شقایق میگھ: این دومی اش است. مونا میگھ: تو ھمیشھ
این قدر خیاالتی ھستی؟.  رامبود گریھ میکنھ" مھسا ازش می پرسھ: چرا گریھ میکنی؟.

 رامبود میگھ: از شیر رو شویی توی کشتی شکست خوردم. // رامبود یک دفعھ بلند
میشھ// و میگھ: نھ" من بھ این راحتی شکست را نمی پذیرم و چیز بزرگتری از شیر
روشویی را شکست میدم.{{ اما اولین کسی کھ از خانھ خارج شد تا بره سر کار سعید
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بود. سعید چند قدمی برداشت و یک دفعھ یکی از دوستان قدیمی اش را دید کھ داشت

ورزش صبح گاھی می کرد. بعد از حال و احوال پرسی}} سعید از او پرسید: تو ھمانی
 نیستی کھ چند سال پیش خانواده ات توی آتش سوزی مردن؟. دوست قدیمی میگھ: آره"

 من تا چند سال افسردگی داشتم وچند بار ھم دست بھ خودکشی زدم ولی حاال خیلی
امیدوارم و امروز یک روز خوبی ھست.// دوست سعید خداحافظی می کنھ" ھمین کھ با

 چند  قدمی میره وسط خیابان یک ماشین بھ او میزنھ.// سعید میره باال و بھ بچھ ھا
میگھ: برای من سومین اتفاق افتاد. مونا بھ سعید میگھ: اصآل بھت نمی خوره کھ این

قدر خرافاتی باشی. سعید میگھ: نھ من خرافاتی نیست فقط ھمیشھ احتمال رو با خودم بھ
 ھمراه دارم.// در ھمین لحظھ گوشی مھسا زنگ میزنھ و مادراش بھ مھسا می گھ کھ
شوھر خالھ ات مرد.// مھسا ھم بھ بچھ ھا میگھ: سومین اتفاق ھم برای من افتاد. مونا

میگھ: شما خیلی خرافاتی ھستین. مھسا میگھ: نھ من خرافاتی نیستم ولی حادثھ ھیچ وقت
 خبر نمی کنھ. مونا میگھ: بھ ھر حال من کھ مجبورم بمانم تا لولھ کش بیاد" این کارھا
را باید ساشا انجام بده کھ صاحب خانھ ھست.// ساشا با چشم ھای پوف کرده و با یک
خمیازه کشیدن //گفت: اینجا چھ خبره؟. مونا میگھ: بھ بھ ساعت خواب" شیر روشویی

خراب شده و تو باید لولھ کش بیاری. ساشا میگھ: من امروز خیلی کار دارم" راستی این
 لولھ کش ھا کارشون چیھ؟. سعید میگھ: اسم اش روش ھست دیگھ لولھ کش. ساشا

میگھ: خوب من ھم می توانم لولھ را بکشم یا برق را بکشم و یا خیلی چیز ھای دیگھ.//
پدرام آماده شده بود تا بره سرکار// و بھ شقایق گفت: شقایق بجوم بریم. شقایق گفت: من

 امروز ھیچ جا نمیام و بھ تو ھم پیشنھاد می کنم جایی نری. پدرام میگھ: اگھ من نرم
ھیچ پولی نمی توانم جمع کنم تا دست بند طالی خفن تر از دست بند دخترخالھ ات

بگیرم"حاال بازم میگی نرم؟. شقایق میگھ: باشھ برو ولی مراقب خودت باش.{{ سعید
تصمیم می گیره کھ خانھ بمانھ و مھسا و شقایق ھم ھمین طور" مونا ھم کھ باید منتظره
لولھ کش می ماند اما ساشا کھ می خواست بره سرکار}} شقایق بھش گفت: من جای تو
بود از خانھ بیرون نمی رفتم. ساشا میگھ:چرا؟!. شقایق میگھ: امروز روز نحس. ساشا
با خنده میگھ: من دیگھ تنھا نیستم چون کھ شیطان نشستھ با من ھبرگر می خوره. مھسا

میگھ: چھ جملھ عجیبی!. ساشا میگھ: ھیچ نحسی وجود نداره کھ بخواد بھ من آسیب
بزنھ.// ساشا میره.//  شقایق میگھ: نکن برای پدرام اتفاقی بیافتھ. مھسا میگھ: خوب

 تا زیاد ھست؟. مھسا میگھ:4چندتا چھار راه داره تا محل کارتون ھست؟. شقایق میگھ: 
 راه یک خورده زیاد. شقایق میگھ: وای نکن بره زیر ماشین یا نکن بره زیر کامیون یا

 کھ روی ھوا پرواز میکنھ چھ ربطی بھ14... سعید میگھ: اف14نکن بره زیراف 
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 روش747چھار راه داره؟. شقایق میگھ: ممکنھ کھ سقوط کنھ یا ممکنھ کھ یک بوینگ

سقوط کنھ یا یک ماھواره امید و یا...  سعید میگھ: ماھواره امید سقوط نمی کنھ چون
توی جبره. شقایق میگھ: شاد این ھا سقوط نکنن ولی اگھ مریخ برخورد کنھ با کره

زمین و یا... مھسا گفت:تا کھکشان را نیاوردی وسط بھتره کھ بی خیال بشی.{{ لولھ
کش میاد و لولھ  روشوی را درست  اما شب میشھ و دیر وقت بود شقایق ھنوز روی

کاناپھ نشستھ بود و نگران پدرام. مھسا داشت میرفت توی آشپز خانھ کھ شقایق را دید}}
و گفت:تو خستھ نشدی؟. شقایق میگھ: آره ولی نگرانم. مھسا میگھ: اگر می خواھی

نگرانی و میخوای پدرام یادت بره" بھ مادر پدرام فکر کن.// شقایق با یک مکس کردن
بلند شد و با عصبانیت// گفت: اصآل چھ لوضومی داره کھ مرد شب این قدر دیر کنھ"

ھمون بھتر کھ بمیره.{{ شقایق رفت توی اتاق اش. مھسا رفت چای بریزه و سعید داشت
 روزنامھ می خواند کھ یک دفعھ پدرام با خستھ گی زیاد آمد.}} سعید گفت: امروز روز
بدی داشتی؟. پدرام گفت: روز خستھ کننده چون کار ھای شقایق را ھم انجام دادام. ساشا
 میاد و میره بھ سعید میگھ: ببین من سالم ھیچ اتفاقی برای من نیاقتاده. سعید میگھ: تو

متمئنی کھ سالمی؟. ساشا میگھ: می خوای شلوارم بکشم پاین تا غانھ بشی؟. سعید میگھ:
 نھ نیازی نیست غانھ شدم. {{ پدرام تلوزیون را روشن می کنھ" اخبار داشت می داد.}}
 مھسا آمد و بھ بچھ ھا گفت:آب قعط. اخبار داشت خبر ھای شھر را می داد کھ میگفت:
امروز یک شخص ناشناسی شیر فلکھ شھر را شکستھ است و گریختھ است و فعآل آب

قعط است. پدرام میگھ: کار کدام دیوانھ ای می توانھ باشھ؟. مھسا میگھ: من می دانم کار
 کیھ. ساشا بھ مھسا میگھ: این ھا را ولش کن ببین من سالم ھستم و ھیچ آسیبی بھ من
نخورده. مھسا میگھ: حی ساشا" مونا قبض برق و گاز را گذاشتھ روی اپن.// مھسا

 شب گذشھ و ھیچ اتفاقی12میره توی اتاق اش.// ساشا بلند میشھ و میگھ: ساعت از 
برای من نیافتاد اصآل ھیچ نحسی وجود نداره کھ بھ من آسیب بزنھ.// ساشا بعد میره تا

قبض ھا را نگاه کنھ" ھمین کھ چشم اش بھ مبلغ قابل پرداخت قبض می افتھ درجاه روی
 زمین دراز کش می افتھ.// سعید بھ ساشا میگھ: ھنوز ھیچ نحسی وجود نداه کھ بھتو

آسیب بزنھ؟. پدرام بھ سعید میگھ: این نحسی نیست" ھیچ کسی نمی توانھ در برار قبض
 ھا دوام بیاره.{{ سعید و پدرام میرن توی اتاق شان. رامبود میاد و با سر و صورت

سیاه }} میگھ: من باالخره موفق شدم یک شیر فلکھ را شکست بدم.

 شب بود. پدرام منتظر شروع شدن فوتبال بود و10(( قسمت ھفدھم )): {{ حدود 
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رامبود ھم کنار اش نشستھ بود کھ یک دفعھ رامبود }} گفت: حی یک بوی میاد!. پدارم

گفت: فکر نکنم توی آشپز خانھ گاز روشن باشھ. رامبود گفت: بوی سوختگی نیست.
پدرام گفت: پس بوی چیھ؟. رامبود میگھ: وای بوی خیانت. پدرام با خنده میگھ: مگھ

خیانت ھم بو داره؟!. رامبود میگھ: آره" من حتی می توانم حس کنم از کجاست. پدرام
میگھ: واقعآ؟! حاال از کجاست؟.{{ رامبود بلند میشھ و میره بھ سمت در اتاق مھسا و
مونا}} و میگھ: بو از اینجاست. پدرام در میزنھ و مھسا میگھ: بیا تو. پدرام و رامبود
میان توی اتاق. مھسا پشت رایانھ نشستھ بود. مھسا میگھ: چی می خواین؟. رامبود بھ

پدرام میگھ: بوی خیانت از توی این سیستم  رایانھ ھست. مھسا تعجب زده میگھ:چی؟!.
پدرام میگھ: ما توی پذیرای نشستھ بودیم کھ رامبود گفت بوی خیانت از اتاق تو و مونا
میاد. رامبود بھ مھسا میگھ: دیسکو جای من پس خیانت کار تو. مھسا میگھ منظورت

چیھ؟. پدرام بھ رامبود میگھ: این یک مسئلھ شخصی کھ بھ ما ربطی نداره بیا بریم.
مھسا میگھ: نھ اتفاقآ بھ شما ربط داره یعنی بھ اعضاء کل این خانھ ربط داره.(( خیلی

خوب جریان از این قرار بود کھ مھسا توی یک سایت مسابقھ بھ نام{{ بزرگترین خیانت
 بھ یک دوست}} سبت نام کرد و اگھ یاد تان باشھ کھ بچھ ھا چطوری با ساشا دوست

شدن  و من بھتون گفتم کھ توی قسمت آینده توضیح میدم و این ھمان قسمت ھست. مھسا
 دوستی بچھ با ساشا را گذاشت توی مسابقھ و در مسابقھ امسال اول شد.)) پدرام میگھ:

من کھ بھ ساشا اصآل دروغ نگفتم و یا براش فیلم بازی نکردم. مھسا میگھ: حاال نمی
خواد بھ من ھم دروغ بگی" ما ھمون برای ساشا فیلم بازی کردیم و بھش دروغ گفتیم.
پدرام میگھ: خیلی خوب من کھ عذاب وجدان ندارم و برام مھم نیست. مھسا میگھ: من

ھم دیشب ھمین جوری فکر می کردم ولی زود عذاب وجدان گرفتم" تاحاال اینقدر عذاب
 وجدان نگرفتم بودم.{{ فردا صبح میشھ. سر صبحانھ پدرام داشت بھ این موضوع فکر

می کرد. ساشا آمد وبھ}} پدرام گفت: پدرام یکی از آشنایان من می خواد فیلم انگشتر
گذاریش را مونتاژ کنھ تو می توانی این کار را انجام بدی؟. شقایق با خوش حالی گفت:

آره"مگھ نھ پدرام ما کار مان ھمین ھست. پدرام میگھ: آره باشھ. ساشا میره و شقایق
میگھ: عجب پسر خوبی" توی این کمبود مشتری برای ما مشتری جور کرد.{{ پدرام
یک دفعھ عذاب وجدان می گیره. ھمھ میرن سرکار. ظھر شد ھمھ میان خانھ. مونا

ناراحت بود.}}  مونا بھ بچھ ھا میگھ: من باید از اینجا برم. شقایق میگھ: چرا؟!. مونا
میگھ: چون قرارکھ کارام را ازام بگیرن. مھسا میگھ: کی؟. مونا میگھ: دختر رئیس.
سعید میگھ: پس کارت تموم ھست. ساشا میاد و میگھ: اینجا چھ خبره؟. شقایق میگھ:

قرار کھ دختر رئیس مونا" بیاد بجای مونا. ساشا میگھ: دختر اش متاھل است یا مجرد؟.
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 مونا میگھ: مجرد چطور مگھ؟!. ساشا میگھ: اسم دختره را بگو؟. مونا میگھ: برای چی
 می خوای؟. ساشا میگھ: من امروز با سھ تا دختر قرار گذاشتم و نرفتم اگھ این یکی ھم

 بتوانم امروز بزارم میشھ چھارتا و رکورد قبلی را میزنم و این جوری کار توھم راه
میافتھ. مونامیگھ: نمی خوام منو توی دردسر بی اندازی. ساشا میگھ: اولین اینکھ احتمال

% درصد است" دوم اینکھ اگھ اتفاقی افتاد تو ھمھ چیز را10  بھم خوردن نقشھ زیر 
بی انداز گردن من. مونا میگھ: این جوری کھ برای تو بد میشھ. ساشا میگھ: بی خیال
من کارام را بلدام.{{  مونا اسم دختر رئیس را میگھ و ساشا میره. پدرام با این حرف

ھای ساشا بوقضی توی گلو اش ایجاد میشھ}} و میگھ: من دیگھ نمی توانم طاقت بیارم.
پدرام میره توی اتاق اش. مونا میگھ: این چرا این جوری کرد؟!. شقایق میگھ: پدرام از
دیشب تاحاال خیلی توی فکر رفتھ. رامبود کھ روی کاناپھ نشستھ بود بلند میشھ و میگھ:

دیسکو جای من پس خیانت کار شماست. سعید میگھ: این یعنی چی؟. رامبود میگھ:
خودام ھم نمی ددونم فقط توی یک آھنگ رپ شنیدم" اما مھم اینکھ شما خیانت کردین.

مونا میگھ: این چرت و پرت ھا چیھ کھ میگی؟. مھسا میگھ: نھ اون چرت و پرت
نمیگھ.{{ مھسا جریان مسابقھ سایت { بزرگ ترین خیانت بھ یک دوست} را بھ آنھا

میگھ}} مونا میگھ: من کھ ھیچ دروغ نگفتم و ھیچ فیلمی برای ساشا بازی نکردم. سعید
میگھ: من ھم ھمین طور. رامبود میگھ: نھ مونا و مھسا و پدرام و سعید بھ ساشا دروغ
گفتن و براش فیلم بازی کردن و این یک خیانت ھست. مونا میگھ: چھ خیانتی؟. رامبود
میگھ: تو مونا" تو برای منافع خودت یعنی ریاست کردن و عغده ھای ریاست طبلی را
روی فردی مثل ساشا انجام بدی" پدرام بخاطر اجاره خانھ" مھسا بخاطر پول و سعید

بخاطر موقعیت کاری. سعید بھ رامبود میگھ: تو و شقایق چی؟. رامبود میگھ: اون وقت
کھ شما بھ منافع خودتان فکر می کردین "شقایق داشت بھ لباس عروس دخترخالھ اش
فکر می کرد و من ھم بھ قرض گرفتن برج افیل. شقایق بھ رامبود میگھ: تو چطوری

فکر منو خواندی؟.! مونا میگھ: من کھ چشم آب نمی خوره کھ ساشا موفق بشھ.سعید بھ
رامبود میگھ: صبر کن ببینم تو چھ جوری می خوای برج افیل را قزض بگیری؟.

رامبود میگھ: توی قسمت ھای آینده می بینی. مونا بھ مھسا میگھ: تو اصآل چرا رفتی
توی اون سایت و سبت نام کردی؟. مھسا میگھ: بخاطر اینکھ باید توی سایت {برای

خنده} سبت نام می کردم. سعید میگھ: چرا می خواستی تو سایت{ برای خنده} سبت نام
کنی؟. مھسا میگھ: چون می خواستم توی سایت{ برای گریھ} سبت نام کنم. شقایق میگھ:

 چرا توی سایت {برای گریھ}؟. مھسا میگھ: چون توی سایت {برای بی حسی}. مونا
میگھ: کافیھ دیگھ" راستش من یک خوده عذاب وجدان گرفتم و ما باید راھی پیدا کنیم
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برای خالص شدن از عذاب وجدان. شقایق میگھ: چرا راستشو نمی گین. سعید میگھ:
ممکنھ کھ ما را از اینجا بنداز بیرون" پس بھتره کھ بی خیال بشیم. مھسا میگھ: خوب
ازاش می پرسیم یکی بھ تو خیانت کنھ تو چیکار میکنی. مونا میگھ: آره فکر خوبی.
سعید بھ رامبود میگھ: حی اون کنترل تلوزیون را می دی بھ من. رامبود میگھ: نھ"
چون من توی دیسکو می مونم و تو  خیانت می کنی. سعید میگھ: بھ نظر تو این دو

جملھ بھم ربط دارن؟.  رامبود میگھ: من دارم چھار سال روش فکر می کنم اما بھ نتیجھ
 ای نرسیدم.{{ ساشا میاد و بچھ ھا را شام می بره بیرون. داشتن شام می خوردن کھ

موبایل مونا زنگ خورد. پشت خط یکی از ھم کار ھای زن مونا بود" اون بھ مونا گفت
 کھ رئیس استئفا داد. مونا تعجب کرد.}} و بھ ساشا گفت: تو چیکار کردی؟. ساشا گفت:

 من کاری کردم کھ ھم دختره بی خیال اون شرکت بشھ و ھم پدر رئیس اش" و دیگھ
کسی جای تو را نمی گیره. بعد شام ساشا و بچھ ھا رفتن خانھ. مھسا بھ ساشا میگھ: من
یک سوال از تو داشتم. ساشا میگھ: خوب بپرس. مھسا میگھ: اگھ یکی بھ تو خیانت کنھ
تو چھ کار میکنی؟. ساشا میگھ: این سوال ات منو یاد کار { گشتاز بزرگ } می اندازه.

مھسا میگھ: گشتاز بزرگ کیھ و چیکار کرده؟. ساشا میگھ: اون یکی از اجداد من
ھست" ھمان تابلوی قدیمی روی دیوار" گشتاز بزرگ خیلی منطقی بود و وقتی فھمید کھ

 یکی از دوستان اش بھ او خیانت کرده" سراش را برید و برای خانواده اش با پست
پیشتاز فرستاد. مھسا میگھ: چقدر منطقی بود.{{ این قسمت ادامھ دارد...

(( قسمت ھجدھم)): بچھ ھا توی آشپزخانھ جمع شده بودن. مھسا میاد. پدرام میگھ: چی
فھمیدی؟. مھسا میگھ:این رو فھمیدم کھ ساشا خیلی روی این مسئلھ حساس است و

گشتاز بزرگ ھم اصآل آدم منطقی نبود. سعید میگھ: گشتاز بزرگ دیگھ کیھ؟. شقایق
میگھ: ھمانی کھ تابلو اش را روی دیوار پذیرایی زدن" اسم اش را زیر تابلو نوشتھ

شده. مونا میگھ: من دیگھ خستھ شدم" میرم حقیقت را بھ ساشا میگم. {{ ساشا و رامبود
روی کاناپھ نشستھ بودن و تلوزیون نگاه می کردن. مونا آمد تلوزیون را خاموش
کرد.}} مونا بھ ساشا گفت: ساشا من باید یک چیزی را بھت بگم. ساشا میگھ: یک

لحظھ" حی رامبود فردا یادم بیار سایت { بزرگ ترین خیانت بھ یک دوست} را بھت
نشون بدم" می خوام اون بدبختی کھ اول شد را پیدا کنم و بھش بخندم.{{ ساشا نمی
دانست کھ اون بدبختی کھ توی مسابقھ بزرگ ترین خیانت امسال برنده شده خوداش
2است.}} مھسا گفت: تو اون سایت رو از کجا می شناسی؟. ساشا گفت من توی این 
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سالی کھ سایت برپا شد عضو اش بودم و ھنوز ھم ھستم. مونا میگھ: ما بھ تو خیانت

کردیم. ساشا مکس می کنھ و میگھ: چی؟ من متوجھ نشدم؟. مونا میگھ: ما با تو دوست
شدیم چون می خواستیم از تو سوء استفاده کنیم. ساشا میگھ: من اصآل نمی فھمم شما

چی میگین. شقایق میگھ: آخی" بیچاره نمی توانھ باور کنھ کھ شما بھش خیانت کردین.
ساشا میگھ: بھتر بگین کھ اینجا چھ خبره؟!. رامبود از روی کاناپھ بلند میشھ و با

عصبانیت و صدای بلند میگھ: ساشا" دیسکو جای تو پس خیانت کار این ھاست. ساشا
از جاش بلند میشھ و میگھ: چی؟ این یعنی شما ھا بھ من خیانت کردین. سعید بھ ساشا

میگھ: این ھم بھ تو توضیح دادیم ولی تو نفھمیدی" آن وقت با این شعر فھمیدی کھ ما بھ
 تو خیانت کردیم؟!. ساشا میگھ: آره" این شعر توی یکی از آھنگ { امین آخرت } بود.
پدرام بھ ساشا میگھ: واستا ببینم" تو خودت ھم کھ سر مادرخوانده پیدا کردن یک بار بھ
مونا خیانت کردی. شقایق میگھ: آره راست میگھ ھا.  ساشا میگھ: نھ اون فرزند خوانده
می خواست و من ھم مادر خوانده  و اون مادر خوانده ھای من از گذشتھ بود درضمن
آن وقتی کھ مونا مادر خوانده من بود من بھ اون خیانت نکردم یا ازاش سوئ استفاده

نکردام "ولی حاال شما بھ جای محبت ھای من بھ من دروغ و سوء استفاده تحویل دادین.
 مھسا میگھ: حاال می خوای چیکار کنی؟. ساشا میگھ: میرم قرنطینھ.{{  ساشا ھر وقت

شکست بزرگ در زندگی اش می خوره یا یک احساس خلع در زندگی اش می کنھ"میره
 تا چند مدت تنھا می مانھ و از خانھ بیرون نمیاد و آھنگ ھای عاشقانھ گوش میده و
اکثران ھم آھنگ ھای { امین اتل متل توتولھ یا آرگین کد رمز } را گوش میده. ساشا

میره بھ طبقھ پاین.}} مونا گفت: منظوراش از قرنطینھ چی بود؟. رامبود میگھ: تا چند
وقت مثل کرم ابریشم توی پیلھ می ماند و بعد بیرون میاد. {{صبح شد. بچھ ھا داشتن

صبحانھ می خوردن کھ یک دفع صدای موسیقی بلند از طبق پاین می آمد.}} مونا میگھ:
 ساشا داره چیکار می کنھ؟. پدرام میگھ: داره آھنگ گوش میده. شقایق میگھ: برای چی
 این قدر صدا اش را بلند کرده؟. رامبود از جاش بلند میشھ و میگھ: امیدوارم کار اش

بھ طغیان اھریمن درون نکشھ. سعید میگھ: حال اگھ بکشھ چی میشھ؟. رامبود با صدای
بلند میگھ: اگھ بکشھ" اگھ بکشھ" اگھ بکشھ". پدرام میگھ: بگو دیگھ. رامبود میگھ: اگھ

کاراش بھ طغیان اھریمن درون بکشھ من باید برم دشوی. {{ بچھ ھا میرن سر کار ولی
 وقتی سر ظھر بر می گردن" صدای از طبقھ پاین نمی آمد. بعد ناھار ھمھ می خواستن
 کمی بخوابن کھ یک دفع صدای موسیقی بلند از پاین آمد.}} مونا عصبانی شد بچھ ھا
را جمع کرد و گفت: ما اینجا را کرایھ کردیم"پس حق ماست کھ یک جای آرام داشتھ
باشیم.{{ مونا بچھ ھا را می بره طبقھ پاین"بھ دم در میرسن و مونا در میزنھ یک دفع
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صدای موسیقی قعط میشھ.}} سعید میگھ: ساشا داشت آھنگ عاشقانھ گوش می داد.

رامبود میگھ: آره" آھنگ چی چی شده؟{ آرگین کد رمز}.  مھسا میگھ: این اسم خواننده
اش ھست. رامبود میگھ: آره رپر ھستش. مونا بازم در میزنھ و میگھ: ساشا لطفآ دیگھ
صدای آھنگ باال نبر ما می خوایم بخوابیم. پدرام میگھ: بزار من یک چیزی بگم کھ

آرام بشھ" بدبخت این فقط یک خیانت کوچک بود تو چطوری می خوای توی این خیانت
 ھای بزرگ زندگی ات روبھ رو بشی. مھسا با کنایھ میگھ: االن با این حرف ات آرام
اش کردی؟.  یک دفعھ یک آھنگ ھوی متال میزاره و صدا اش را بلند می کنھ. شقایق
میگھ: عجب آھنگ گوش خراشی. خواننده میگفت: ببند دھنتو" می دانم چھ بالیی بیارم
سر تو. پدرام بھ این شعر می خنده. خواننده میگھ: بخند برای آخرین بار وصیت نامھ
ات را بنویس یھ گوشھ بزار. رامبود کاغذ و قلم میاره"  باالی کاغذ می نویسھ وصیت
نامھ پدرام و بھ خود پدرام میده. سعید میگھ: من کھ از ساشا نمی ترسم. خواننده میگھ:
دیروز پسر ساکت بودم" ھر چی کھ ھرکی میگفت آرام بودم" امروز تبدیل شدم بھ یک
مردی کھ باید مثل سگ ازش بترسی. رامبود برای سعید قالده میاره. مھسا میگھ: با این

 کار ھا چیزی عوض نمیشھ. خواننده میگھ: ھمھ چیز رو تو عوض کردی با دست
خودت قبرت رو کندی. رامبود یک بیل و کلنگ میاره و بھ مھسا میده. چون صدا

موسیقی ازتوی خانھ بلند بود مونا فریاد میزنھ و بھ ساشا میگھ: مثآل با این صدا بلند
کردن موسیقی می خوای چھ کار کنی؟. خواننده میگھ: صورت تو رو پاین میارم" ھمھ

چی رو ازت می گیرم. بعد موسیقی قعط میشھ. غروب ساشا میاد بدونھ این کھ توجھ ای
 بھ بچھ ھا بکنھ با یک ضبط میره باال. پدرام میگھ: بھ بھ آقای ھوی متال. ساشا ضبط

اش را روشن می کنھ" ادامھ آن آھنگ بود کھ خواننده می گفت: خفھ شو" خفھ شو" خفھ
شو. پدرام بھ سعید میگھ: این خواننده می دانھ کھ می خوام ما چی بگیم و ھمان را

میگھ" راستی اسم خواننده اش چیھ؟. سعید میگھ: نمی دونم فقط می دونم از گروه  {الف
 بازی} ھست. ساشا حمام میزنھ و میره بیرون. رامبود میگھ: باید تعقیب اش کنید. مونا
میگھ: برای چی؟. سعید میگھ: بی خیال. رامبود میگھ: اون می خواد یک ضربھ جدی
بھ شما بزنھ. رامبود ھم را راضی میکنھ کھ ساشا را تعقیب کنن. سعید میگھ: من کھ

نمیام. رامبود میگھ: حتی ممکنھ کھ شما رو توی فاضالب خفھ کنھ. سعید میگھ:
لعنتی"صبر کنین منم بیام.{{ اما ساشا میره بھ یک رستوران و بعد چند دقیقھ میاد بیرون
 و کنار یک جیپ وایستاده.}} مونا میگھ من دیگھ: خستھ شدم از بست کھ خودم را پنھان

 کردم. مونا میره جلو و بچھ ھا ھم با اون میرن. مونا بھ ساشا میگھ: خیلی خوب بگو
می خوای با این بازی ھات چی رو ثابت کنی؟. ساشا وقتی بچھ ھا را می بینھ استراب
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می گیره و میگھ: شما اینجا چیکار می کنید" زود باشین برید. یک دفع یکی از

رستوران بیرون میاد و میگھ: حی صبر کن؟. بچھ ھا بر می گردن و بھ طرف اون
شخص نگاه می کنن. ساشا میگھ: اون با ما نیست" خیلی خوب حاال با ھم میریم خانھ.

اون شخص دوباره فریاد میزنھ و میگھ: حی ساشا. ساشا میگھ: اون با من نیست با یک
ساشا دیگھ ھست. اون شخص غریبھ باز ھم فریاد میزنھ و میگھ: حی ساشا ساد. ساشا
بھ بچھ ھا میگھ: اون یک ساشا ساد دیگھ است با من نیست. اون شخص غریبھ باز ھم

تا از دوست ھایت را گول زدی و توی6فریاد میزنھ و میگھ: حی ساشا صاد تو کھ 
سایت{ گول زدن چند نفره} سوم شدی. مھسا میگھ: وای پس تو توی اون سایت {گول
زدن چند نفره} اول شدی. مونا میگھ: واستا ببینم یعنی این ھا ھمش بازی بود؟. شقایق
میگھ: وای خائن اصلی ساشا ھست. رامبود میگھ: وای چقدر خوب شما رو گول زد.
ساشا میگھ: نھ شما اشتباه فکر می کنید. اون شخص غریبھ میاد و بھ ساشا میگھ: حی

چرا صدا می کنم جواب نمی دی؟ حی این ھا ھمان ھای ھستن کھ تو سر کارشان
گذاشتی و برای من و دوستام تعریف کردی و بھ ھمشان خندیدی؟. ساشا میگھ: آره مجید

 یعنی غریبھ. مونا میگھ: فکر می کنم ھمھ چیز روشن شده. مجید میگھ: فکر کنم گند
زدم" خداحافظ ساشا یعنی ھمان غریبھ. {{ بچھ ھا میرن خانھ اما ساشا تنھایی میره

خانھ. وقتی کھ ساشا رسید خانھ" بچھ ھا آمده بودن ساشا میاد تو خانھ" بچھ ھا ھمھ تو
پذیرایی جمع شده بودن و داشتن فیلم می دیدن.}} ساشا میگھ: خیلی خوب ما کھ بچھ

نیستیم و مطمئنم شما ھم خیلی راحت فراموش می کنید مگھ نھ. {{ مونا و سایل ساشا را
 کھ توی یک ساک گذاشتھ بود پرت می کنھ جلوی اون}} و میگھ: تا چند روز اون پاین
بمون. فیلم تمام میشھ و رامبود بھ خوداش میگھ: ما کھ آخر نفھمیدیم دیسکو جای کیھ؟

پس خیانت کار کیھ؟.

(( قسمت نوزدھم )): (( شب بود. بعد شام بچھ ھا توی پذیرایی نشستھ بودن و ھرکی
داشت یک کاری می کرد" سعید داشت مجلھ جدید نرم افزار ھای روز دنیا رایانھ را

نگاه می کرد" مھسا با لپتاب اش ور می رفت و شقایق سیب می خورد و تلوزیون نگاه
می کرد" پدرام داشت کتاب می خواند  و مونا داشت پرونده ھای شرکت را برسی می
کرد و رامبود ھیچ کاری نمی کرد.)) ساشا نبود چون رفتھ بود توی انباری شقایق بھ

مونا میگھ: چرا این پرونده ھا را نمی بری توی اتاق؟. مونا گفت: چون توی اتاق پراز
پرونده و دیگھ جا نیست. مھسا بھ مونا میگھ: ھرچھ سریع تر اون پرونده ھایت را جمع

Page 39

http://www.bookmaker.ir


www.bookmaker.ir
کن  چون دوتا از فلش ھای من گم شدن. رامبود بھ مھسا میگھ: امروز چندم ھست؟.

 روزه30ماه آخر سال 6 ھست. مھسا میگھ: 31. رامبود میگھ: پس فردا30مھسا میگھ:
 میشھ؟. مھسا میگھ: دیگھ از من سوال نکن. شقایق بھ2 ھست. رامبود میگھ: فردا

رامبود میگھ: فردایکم ماه. رامبود با ترس و لرزمیگھ: چی؟ وای! چقدر زود تمام شد.
سعید میگھ: آره عمره آدم زود می گذره. رامبود میگھ: نتھا عمر آدم زود می گذره بلکھ
 عمر دنیا ھم زود می گذره یا بھتر بگم تمام شده. سعید میگھ: چی؟. ساشا با سھ تا جلیقھ

 نجات میاد و میگھ: رامبود تو آماده ای؟. رامبود میگھ: آره. شقایق میگھ: شما بھ اون
 دسامبر دنیا بھ آخر میرسھ" اعتقاد دارین؟. ساشا میگھ: آره برای ھمین21شایعات کھ

ھم سھ تا جلیقھ و یک قایق بادی خریدیم. شقایق میگھ: حاال چرا سھ تا؟. ساشا میگھ:
یکی واس پدرام ھست. شقایق میگھ: پدرام برای خوداش خرید برای من نخرید؟ این

امکان نداره" پدرام ھیچ وقت عشق اش را حتی بخاطر جان اش زیر پا نمی گذاره" مگھ
 نھ پدرام؟. پدرام کھ داشت کتاب می خواند گفت: چی؟. {{ پدرام داشت کتاب چگونھ

عشقت را حتی بخاطر جانت زیر پا بگذارید می خواند. بدتر از این اینکھ اون کتاب را
مادر پدرام بھش ھدیھ داد و امضاء ھم زیر اش گذاشت و /نوشت از طرف مادرت"

پدرام جان/}} شقایق وقتی این ھا را دید خیلی عصبانی شد و سر پدرام فریاد زد و گفت:
 پدرام اون کتاب را مادرت بھت ھدیھ داد؟. پدرام کتاب را پرت می کنھ و میگھ: کدوم
کتاب؟. شقایق با عصبانیت بھ پدرام میگھ: امشب پیش من نخواب. پدرام میگھ: ما کھ

اصآل پیش ھم نمی خوابیم" یادت رفتھ کھ تخت ما تک نفره و ما از ھم جدا می خوابیم.
شقایق با عصبانیت میره توی اتاق اش. مھسا بھ ساشا میگھ: حاال این پایان دنیا کی

ھست؟. رامبود میگھ: فردا اول ماه دنیا بھ پایان میرسھ. سعید با کنایھ میگھ: چرا نمیرین
 سوار کشتی حضرت نوح بشین؟. سعید " مونا" مھسا می خندن. ساشا میگھ: بخندن

آقای سعید خان ولی وقتی آب فاضالب شھر آمد باال و توی آب فاضالب بزرگ عمیق
غرق شدی "اون وقت خنده ات را می بینیم. رامبود میگھ: آره تو توی سیالب فاضالب
غرق میشی و من توی قایق حرکات موزون انجام می دم. پدرام توی فکر بود. ساشا بھ
پدرام میگھ: حی پدرام بیا بریم توی انبار وسیلھ ھایمان را برای فردا آماده کنیم. پدرام
گفت: من نمی توانھ بیام. ساشا میگھ: چرا؟. پدرام میگھ: شقایق ناراحت" دلم براش می

سوزه. ساشا میگھ: یک کم مرد باش" می خوای بری منت کشی؟. رامبود بھ پدرام
میگھ: آره یک خورده مرد باش" من فکر می کنم این چیز ھا بخاطر عادت ماھانھ باشھ.

 ساشا بھ رامبود میگھ: مرد ھا عادت ماھانھ نمی شن رامبود. رامبود میگھ: واقعآ"
راستی زن ھا از جلو ادرار می کنن؟. ساشا گفت: بیا بریم توی انبار بھت می گم"
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راستی پدرام ما توی انباریم اگھ خواستی بیا. ساشا و رامبود میرن توی انباری. سعید با

خنده میگھ: آب فاضالب بیاد باال و دنیا بھ آخر برسھ" چقدر مسخره. مھسا بھ سعید
میگھ: اگھ باران زیاد بیاد می توانھ آب فاضالب شھری را بیار باال کھ البتھ بستگی بھ

اون ظرفیت چاه فاضالب شھر داره" ولی ھیچ ربطی بھ پایان دنیا نداره. سعید با شنیدن
این حرف یک ترس توی وجوداش شکل گرفت. مونا میگھ: مھسا من کارام را تمام

کردم" دارم میرم پرونده ھای توی اتاق را جمع کنم اگھ می خوای بیا فالش ات را پیدا
کنی. مھسا میگھ: االن میام. سعید سریع میره توی انبار  و بھ ساشا میگھ: من می خوام
با شما باشم. ساشا میگھ: خوش حال شدم کھ باالخره منطقی شدی. سعید میگھ: حاال باید

 متر بپر روی ھوا بعد ما سر بیا بھ سمت زمین" اگھ12چیکار کنم؟. رامبود میگھ: 
متر بپر روی ھوا و بعد با12زنده ماندی بھت میگم چیکار کنی. سعید میگھ: واقعآ من 

سر بیام سمت زمین زنده می مانم؟ اصآل کسی ھست کھ این کار بکنھ و زنده بمانھ؟.
رامبود میگھ: آره پسر خالھ من این کار را انجام داد و زنده ماند البتھ چند روزی روی
تخت بیمارستان خوابید و بعد دل و روده اش را بھ کسای دیگھ دادن و بعد پسر خالھ ام
را بردن چالش کردن. سعید تعجب کرده بود. ساشا بھ سعید میگھ: رامبود ول کن ببین
چی می گم" اینجا چند تا آفتابھ پالستیکی ھست و ما اون ھا را بھم بستیم اگر وقت نشد
یک جلیقھ بخری این ھا رو بگیر. سعید میگھ: این آفتابھ ھا کھ ھمھ اش سوالخ داره!.

رامبود بھ سعید میگھ: این قدر سوسول نباش. پدرام با حالت غمگین میاد پاین و بھ ساشا
 میگھ: من نمی توانم از شقایق بگذرام و خودخواه باشم"من واقعآ اون را دوست دارم"

من عاشق اش ھستم. ساشا میگھ: اگھ می خوای  عشق ات رو نابود کنی بھ مھریھ
شقایق فکر کن. پدرام با اون حالت غمگین چند لحظھ بھ مھریھ شقایق فکر کرد و بعد با
 خوش حالی گفت: گور بابای عاشق بودن یکی دیگھ " خودام عشق است. ساشا میگھ:

ایول"حاال ھرکی با من ھست دست اش را بگذاره روی دست من. سعید و پدرام میزارن
 و رامبود فقط نگاه می کنھ" ازاش می پرسن چرا دستت را نمی گذاری روی دست ما؟.
 رامبود با ترس و استرس میگھ: چی؟ دست؟! دست دیگھ چیھ؟ آقا ما بھ خدا تمام کتاب

را خوانیدم ولی چیزی از دست نگفتھ بود" آقا تورو خدا ما رو مردود نکنید. ساشا
میگھ: خیلی خوب" ما باید زود و خوب بخوابیم تا فردا آمادگی کاملی را داشتھ باشیم.

صبح میشھ. ھمھ بیدار میشن. ساشا و رامبود با جلیقھ نجات میان روی میز غذا خوری.
 مھسا میگھ: با این ھا خوابیدین؟.  ساشا میگھ: آره. مونا با کنایھ میگھ: پس دنیا کی بھ
پایان میرسھ؟ ساشا گفت: تا شب وقت داریم. شقایق ناراحت و عصبانی بود. مونا بھ

شقایق گفت: شقایق چی شده؟. شقایق گفت: من از دست پدرام عصبانی ھستم" اون آدم
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خودخواھی شده و فقط فکر خوداش ھست. مونا بھ شقایق میگھ: یک نگاه بھ پدرام بنداز

 ببین اصآل بھش می خوره کھ آدم خودخواه یا آدمی کھ فقط بھ فکر خوداش باشھ. {{
پدرام یک گوشھ داشت وسایل نجات اش را چک می کرد}} و می گفت: یک سیب قفط

برای خودام" یک جلیقھ نجات فقط برای خودام و یک تویپ نجات فقط برای خودام.
مھسا میگھ: نمی خوام ناامیدات کنم ولی االن پدرام فقط بھ فکر خوداش است" خوب

بعضی از آدم ھا این جور وقت ھا خودشان را نشان میدن دیگھ. مونا بھ شقایق میگھ:
بی خیل پدرام کھ بر می گرد چون دوستت داره. پدرام حی با خوداش میگھ: گور بابای
دوست داشتن یکی دیگھ" خودام عشق است. مھسا بھ مونا میگھ: آره چقدر ھم معلومھ
کھ دوست اش داره. یکی زنگ خانھ را می زنھ و مونا در را باز می کنھ. یکی یک

جلیقھ پیشرفتھ سفارش داده بود. مونا میگھ: حتمآ کار ساشا ایناست. مونا ساشا را صدا
میزنھ. ساشا و رامبود و سعید میان" بعد ساشا" سعید و رامبود میان. مونا میگھ: بیا

جلیقھ پیشرفتھ ای کھ سفارش دادی آوردن. ساشا میگھ: اصآل من جلیقھ پیشرفتھ سفارش
ندادم. سعید میگھ: وای این جلیقھ بوی تھران را میده"من دلم برای تھران تنگ شده.

ساشا میگھ: آخھ تھران ھم دلتنگی داره؟ با اون دود کثافتی کھ داره؟. سعید میگھ: اگھ تو
 توی چاه فاضالب ھم بزرگ بشی"  باز ھم دلتنگی داره" حاال چھ برسھ بھ تھران کھ

یک شھر باحالی ھست. ساشا میگھ: آخھ چی چی اش باحال؟ میدان تون کھ کوپی" برج
تون ھم کھ کوپی" ساختمان ھای مزخرف با اون ھوای خشک مسخره اش کھ شتر ھم
اونجا دوام نمی آوره. سعید با عصبانیت میگھ: حواست رو جمع کن چی می گی بچھ
کمربندی با اون لھجھ ات. ساشا با عصبانیت میگھ: مثآل لھجھ شما پایتختی ھا خیلی

خوبھ کھ بھ  {{ھست }}میگین {{ ه }}" بھ {{ نیست}} میگین  {{ نی }}" بھ {{ بلھ }}چی
می گین؟ میگین {{ بی }}. ساشا و رامبود می خندن. سعید با عصبانیت بھ رامبود میگھ:

 تو چرا می خندی مگھ تو تھرانی نیستی؟. رامبود میگھ: من را ھمین یک ھفتھ پیش"
زیر سخف قرارداد خریدان" می خوای سنداش را ھم نشان بدم؟. سعید میگھ: نھ نمی

خواد سند خیانت را نشن بدی. رامبود میگھ: چرا نمی خواین قبول کنید کھ برای
پیشرفت باید سفر کنیم؟آخھ چرا روی سکوه ھا بھ بازکین ھا توھین می کنید. ساشا بھ
رامبود میگھ: عزیزام خودات را ناراحت نکن" یک پاسپورت جور کن از این لیگ
بورو و دیگھ ھم بر نگرد" حداقل اون ور آب تماشا گرھا خواھر و مادرات را نمی

آورن جلوی چشمانت. مھسا میاد و میگھ: ببخشید برید کنار اون جلیقھ مال منھ. مونا با
کنایھ بھ مھسا میگھ: بھ بھ تو ھم کھ بھ این شایعات آخره دنیا اعتماد کردی. مھسا میگھ:

بھ ھر حال کار از محکم کاری عیب نمی کنھ. مونا میگھ: آفرین بھ خودام کھ بھ این
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شایعات اھمیتی ندادام. غروب میشھ یکی زنگ در خانھ را میزنھ. مھسا در را باز

میکنھ" یکی قایق ده نفر سفارش داده. مھسا بھ ساشا می گھ ولی ساشا میگھ: ما یک
قایق بادی داریم و دیگھ قایق بادی دیگھ ای سفارش ندادیم. مونا از راه میرسھ و میگھ:
اون قایق مال منھ. مھسا میگھ: بعد تو" من و بقیھ را مسخره می کردی؟!. مونا میگھ:

یادت رفت کار از محکم کاری عیب نمی کنھ. شب بود پدرام خوابیده بود. ساشا میگھ:
چقدر سرد. سعید میگھ: خوب" توی دومین ماه زمستانیم دیگھ.  ساشا میگھ: چی؟! مگھ
امروز اولین روز زمستان و دی نیست؟!. سعید میگھ: نھ" امروز اول بھمن ماه" حاال

 دسامبر و پایان دنیا در اول دی ماه ھست. سعید با21چطور مگھ؟. ساشا میگھ: آخھ 
عصبانیت بلند میشھ و میگھ: این پایان دنیا ھمش دروغ ھست. سعید میره. ساشا میگھ:
نھ دروغ نیست" اگر تا عبد ھم طول بکشھ ما باز ھم صبر می کنیم. {{ یک عبدیت بعد
}} رامبود بھ ساشا میگھ: امروز چندم ماه ھست. ساشا ھیچ جوابی نمیده. رامبود میگھ:

 سال پیش مرده بود. رامبود دوباره میگھ: من دارام می120حی یادام نبود کھ ساشا 
خوابم" راستی ھر وقت تحریم ایران قعط شد من را صدا کنید.

(( قسمت بیستم )):  ((مادربزرگ مھسا فوت کرده بود و مھسا رفت تھران. شقایق و
پدرام رفتن عروسی دخترخالھ شقایق. مونا" سعید" ساشا و رامبود ماندن خانھ. غروب

بود. مونا رفتھ بود توی آشپزخانھ"براش یک پیامک آمد کھ گفت فردا روز {سپندارمزد}
 ھست" روز عشق و دوستی در فرھنگ ایران باستان.)) مونا باخوداش میگھ: حاال من
برای کی باید ھدیھ بخرام. سعید میاد و روی مبل راحتی میشینھ و میگھ:اه" چقدر مردم

از آدم انتظار دارن. مونا میگھ:چطور مگھ؟. سعید میگھ: من توی ایستگاه اتوبوس"
روی یک نیم کت نشستھ بودم کھ یک آقای داشتن از آن ور خیابان می آمد بھ این ور
خیابان کھ یک دفع یک اتوبوس با سرعت بھ اون زد و اون تیکھ کمر بھ باال اش افتاد

سمت این ور خیابان کھ من بودم و تیکھ کمر بھ پاین اش افتاد اون ور خیابان"اون ھنوز
 زنده بود و دست اش را بھ طرف من بلند کرد و بھ من میگفت کمک کمک. مونا

میگھ: تو چیکار کردی؟. سعید میگھ: من بھش گفتم کھ اگھ دستت را بیاری پاین و حرف
 نزنی سریع تر و راحت تر می میری.{{ گفتھ بودام کھ سعید یک خورده زیادی بی
تفاوت ھست.}} رامبود میاد و با عصبانیت روی مبل راحتی میشینھ و میگھ: من از

ساختمان ھای فرانسوی متنفرام" طراحی اش مال یک مشت بچھ سوسول ھست. ساشا
میاد و با خنده شیطانی میگھ: خیلی حال داد" امروز یکی دیگھ را غال گذاشتم.{{ گفتھ
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بودام کھ ساشا رفتاراش شبیھ آدم ھای روانی ھست.}} بچھ ھا داشتن  شام می خوردن"
مونا میگھ: فردا روز سپندارمزد ھست. رامبود با استرس میگھ: یعنی فردا باید امتحان

علوم بدم" من چیزی نخواندام. ساشا بھ رامبود میگھ: بی خیال تو مدرک مھندسی
عمران داری. رامبود یک نفس عمیق می کشھ و میگھ: آره" یادم نبود. سعید بھ مونا
میگھ: این روز سپندارمزد ھمان روز عشق و دوستی فرھنگ ایران باستان نیست؟.

مونا میگھ: آره"شما می خواین بھ ھم ھدیھ بدین؟. ساشا میگھ: آره"ھدیھ ای کھ توش یک
 جملھ مثل این باشھ" تو یک بدبخت ھستی.حا حا حا{ می خنده}. مونا بھ ساشا میگھ: تو
چرا مثل آدم ھای روانی می خندی؟. ساشا با استراس میگھ:نھ"من روانی نیستم" نھ من

سادیسم ندارام. مونا میگھ: ساشا تو باید بری پیش یک روان شناس. ساشا از روی
میزی غذا خوری بلند میشھ و میگھ:نھ نھ نھ. میره. مونا بھ سعید میگھ: تو برای کسی

ھدیھ نمی گیری؟. سعید میگھ: برام مھم نیست. سعید ھم میره. مونا بھ رامبود میگھ: تو
ھم کھ اصآل نمی دونی روز سپندارمزد چیھ؟. رامبود میگھ: چرا می دانم" این روز

زوز مادر و زن در فرھنگ ایران باستان ھم ھست. مونا با تعجب میگھ: تو این ھا را
از کجا می دانی؟. رامبود میگھ: تازه این را شنیدام کھ توی این روز یک آرزو بکنی
در ھمان روز برآورده میشھ کھ البتھ ھمش خالی بندی. ((مونا میره می خوابھ. فردا
میشھ. وقتی چشمانش را باز می کنھ" آرزو میکنھ کھ شخصیت ھای آدم ھای اطراف
اش عوض  بشن. میاد میره دست و صورت اش را میشوره و میره بھ آشپزخانھ تا

صبحانھ حاضر کنھ" ولی می بینھ روی میز غذا خوری صبحانھ آماده ھست" تعجب می
 کنھ" یک دفع سعید میاد با لباس بیرون.)) مونا بھ سعید میگھ: تو چقدر سحر خیز

شدی؟! راستی کی صبحانھ را حاضر کرد؟. سعید میگھ: من. مونا تعجب می کنھ. سعید
میگھ: ناھار و شام امروز با من. سعید میره. رامبود میاد با لباس بیرون و چند ورقھ

لولھ شده در دست اش بود و بھ مونا میگھ: من دارام میرام امروز خیلی کار دارام"باید
روی چند تا از طرح ھای ساختمان ھای فرانسوی کار کنم. مونا میگھ: تو از طرح ھای

 ساختمان ھای فرانسوی متنفر بوی کھ؟!. رامبود میگھ: بھتر کھ صبحانھ بخوری تا
مغزات راه بیافتھ. مونا داشت صبحانھ می خورد کھ یک دفع ساشا آمد" عینک زده بود
و با لباس ھای مرتب پوشیده بود و دیگھ لباس اش مثل قبل بھم ریختھ نبود "لباس مرتب
 اش اون را شبیھ بچھ درس خوان ھا کرده بود. یک گل دست ساشا بود. مونا با تعجب
بھ ساشا گفت:من تا اون جایی کھ یادام ھست تو عینکی نبودی!. ساشا میگھ: چرا من از

اول اش عینکی بودام عزیزام. مونا میگھ: اون گل برای کیھ؟. ساشا میگھ: برای تو
عزیزام" من می خواستم بدونم تو منو برای اون جریان مادر خواندگی بخشیدی؟. مونا

Page 44

http://www.bookmaker.ir


www.bookmaker.ir
میگھ: بی خیال" اون قضیھ را فراموش کردام و برام مھم نیست. ساشا میگھ: حاال با من
 ازدواج می کنی؟. مونا با لکت زبان میگھ:چی؟... من... واقعآ متآسفام... من باید برام.
ساشا با خوداش میگھ: یک شاخھ گل کافی نیست. مونا میره ماشین را روشن کنھ ولی

روشن نمی شھ" مونا با خوداش گفت:لعنتی حاال دیر میرسم سر کار. ساشا آمد و گفت:
مونا چی شده" مونا گفت: ماشینم روشن نمی یشھ. ساشا گفت: بیا با ماشین من بریم.

مونا میگھ: اون ژیان ماشین تو ھست؟. ساشا میگھ: نھ پشت سری اش. مونا با تعجب
میگھ: اون بی ان وه مال تو ھست؟!. ساشا میگھ: آره" البتھ این ماشین سوم منھ"دومی
یک فراری و اولی یک المبورگینی. ساشا مونا رو جلوی محل کاراش پیاده می کنھ و

یک سبد گل بھ مونا میده و میگھ: با من ازدواج می کنی؟. مونا میگھ: متآسفم نھ. {{مونا
 میره توی شرکت ھمھ داشتن می رفتن" از ھم کارانش می پرسھ چی شده؟. می گن
رئیس امروز را تعطیل کرده. رئیس مونا از روز ھای تعطیل متنفر بود ولی حاال

امروز را تعطیل کرده. مونا میره خانھ"جلوی خانھ یک نیسان وانت پر گل بود.}} ساشا
بھ مونا میگھ: این گل ھا را برای تو آوردام" حاال با من ازدواج می کنی؟. مونا میگھ:

میشھ تمام اش کنی؟. مونا میره داخل خانھ. رامبود اونجا بود و چند تا ماکت از ساختمان
 ھای فرانسوی آورده بود و نگاه می کردی. مونا بھ رامبود میگھ: تو اصآل نمی دانستی
 ماکت چیھ؟!. رامبود میگھ: چی داری میگی؟ نکن فکر کردی من گاگولم؟!. مونا میگھ:

 کی توی آشپز خانھ ھست؟. رامبود میگھ: سعید داره غذا درست می کنھ. مونا میگھ:
شما چھ تون شده؟چرا شخصیت ھایتان برعکس شده؟. رامبود میگھ: مونا" تو امروز
حالت خوب نیست. مونا میره توی اتاق اش و در را قفل می کنھ. ظھر میشھ سعید در

میزنھ و میگھ: نمیای ناھاربخوری؟. مونا میگھ: نھ. سعیدمیره. ساشا میاد و در میزنھ و
 میگھ: اون کامیون  را دیدی؟. مونا میگھ: کدوم کامیون؟. ساشا میگھ: ھمانی کھ توش

پرگل ھست" برای تو آوردام حاال بامن ازدواج می کنی؟. مونا میگھ: میشھ بی خیال من
 بشی؟. ساشا با خوداش میگھ: باید یک آپلو پرگل بیارام.{{ مونا زنگ میزنھ بھ گوشی
مھسا ولی خاموش بود و گوشی پدرام و شقایق ھم خاموش بود. مونا خستھ شده بود و

میره روی تخت اش دراز می کشھ و خواب اش می بره. مونا بیدار میشھ و بعد می بینھ
 صبح ھست ولی در صورتی کھ خوابیده بود ظھر بود. میاد بیرون و میره سمت

آشپزخانھ"ھیچ صبحانی آماده نبود. مونا میره سرکار و رئیس ھم شرکت را تعطیل
نکرده بود. مونا ظھر میاد خانھ و میره توی آشپزخانھ" چند دقیقھ بعد سعید و ساشا و
رامبود میان" میشینن روی میز غذاخوری. ساشا میگھ:ناھار چی داریم؟. مونا میگھ:
مگھ سعید ناھار درست نکرد. سعید میگھ: چی؟ من؟... ھرگز؟. مونا میگھ: ساشا تو
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عینکی نیستی؟. ساشا میگھ: نھ. مونا بھ رامبود میگھ: تو از ساختمان ھای فرانسوی
خوشت نمیاد؟. رامبود میگھ: معلوم کھ خوشم نمیاد. مونا میگھ: من دیدام کھ شخصی

ھای شما برعکس شده بود"سعید بھ ھمھ اھمیت می داد و رامبود عاشق ساختمان ھای
فرانسوی بود و ساشا عاشق من شده بود و حی از بھ من درخواست ازدواج می داد و

عینکی ھم بود. سعید "ساشا و رامبود کمی مکس می کنن و بعد می خندن. سعید میگھ:
برای من جان آدم ھا اھمیتی نداره "حاال برام آشپزی ھم بکنم؟! این واقعآ مسخره است.

 بار. رامبود میگھ: منم کھ..307ساشا میگھ: من اصآل عاشق نشدم البتھ غیراز اون
چیز... اصآل یادام نمیاد. مونا میگھ: پس من خواب دیدام.

(( قسمت بیست یکم )):{{ پدرام و رامبود توی پذیرایی نشستھ بودن و داشتن تلوزیون
نگاه می کردن. تلوزیون داشت برج ایفل را نشان می داد.}} رامبود گفت: من یک روز
باید از فرانسھ برج ایفل را غرض بگیرم. پدرام با کنایھ میگھ: حتمآ می خوای بزاری
توی گونی بیاری. رامبود گفت: دقیقآ" من میرام این کار را انجام بدام. رامبود میره.
یک گوشی روی میز پذیرایی بود و زنگ می خوره. پدرام فریاد میزنھ و میگھ: این
گوشی مال کیھ کھ روی میز پذیرایی داره زنگ می خوره؟. مونا میاد و گوشی را

میگیره و میگھ: مال منھ. پشت خط مادر مونا بود کھ بھ مونا گفت فردا میاد پیش مونا.
مونا سریع بچھ ھا را جمع می کنھ. مونا بھ بچھ ھا میگھ: ما باید خانھ تکانی کنیم.

شقایق میگھ: حاال چھ عجلی ھستش"فقط یک روز مانده تا عید نوروز. ساشا یک دفع با
خوش حالی در حالی کھ یک دفترچھ و یک خود کار در دست اش داشت وارد خانھ شد.

تا دختر2 تا مانده. پدرام میگھ: چی؟. ساشا میگھ: فقط 2 ساشا با خوش حالی گفت: فقط 
 تا برسن و توی کتاب100 مانده تا دختر ھای کھ توی قرارھا غال شان میزارام بھ 

رکورد ثبت می کنم. پدرام میگھ: کدام گاگولی میاد با دختر ھا قرار بگذاره و بعد سر
قرار نره" آن ھم ھر دختری یک بار. ساشا بھ پدرام میگھ: دقیقآ مثل دستمال یک بار

مصرف" بھ قول تو ھیچ گاگولی این کار را نمی کنھ و فقط من...حی صبر کن ببینم تو
منظورت از گاگول کی بود؟. مھسا بھ ساشا میگھ: این کارت چجوری ھست؟ چقدر باید
دختر ھا سر قرار صبر کنن؟ شاید یک دختری زود بره!. ساشا میگھ: قانون اش کامآل

_ با ھر دختری فقط یک بار قرار بگذار و مشخصات اش را بنویس تا1ساده ھست" 
ھفتھ فرست داری تا1_ فقط در عرض 2یک وقت دوباره اشتباھی با او قرار نگذاری.

 دقیقھ بماند10_ سر قرار از دور یواشکی مراقب او باش تا 3قرار را با او بگذاری. 
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 دقیقھ تو یک دختر را سر قرار غال گذاشتی. مونا میگھ: االن وقت این10و بعد از 

حرف ھا نیست" فردا قرار کھ مادرام بیاد. مھسا میگھ: فردا چھارشنبھ سوری. پدرام
میگھ: من چند تا مقوا توی انباری آماده کردام برای آتش زدن. شقایق بھ مونا میگھ:

مادرات با پدرات میاد؟. مونا میگھ: نھ پدر من چند سال پیش فوت کرده. ساشا با خوش
حالی بھ مونا میگھ: مامانت ھنوز ازدواج نکرده؟. مونا بھ ساشا میگھ: حتی فکراش ھم
نکن. سعید بھ مونا میگھ: حاال چرا ما را اینجا جمع کردی؟. مونا میگھ: گفتم کھ ما باید

خانھ تکانی کنیم و وقتی مادرام میاد باید خانھ مرتب باشھ. سعید میگھ: برای من مھم
نیست کھ مادرات میاد اینجا تمیز باشھ یا نھ. مونا میگھ: برای من مھم ھست" حاال برید
بخوابید چون فردا خیلی کار داریم. ساشا میگھ: رامبود کجاست؟. پدرام با کنایھ میگھ:
اون مثآل رفتھ کھ برج ایفل را از فرانسھ غرض بگیره"حتمآ ھم با تاکسی رفتھ. ساشا
میگھ: آره" قبآل من و رامبود با تاکسی میرفتم بھ کشورھای دیگھ ولی چند ھقتھ پیش
ھواپیما{{ بلک برد }} را از ارتش آمریکا غرض گرفتیم" امیدوارم رامبود قبل رفتن

بنزین زده باشھ. پدرام از حرف ھای ساشا خیلی تعجب می کنھ و از تعجب دھن اش باز
 توش پارک می کنھ.((747 می مانھ. ساشا میگھ: دھنت چقدر باز مونده یک بوینگ

صبح میشھ. ساشا سریع میره تا توی تمیز کردن خانھ کمک نکنھ.  بچھ ھا شروع بھ
تمیز کردن می کنن. نزدیک ھای ظھر تمام میشھ. بچھ ھا خیلی خستھ شدن و مونا برای

 بچھ ھا چای میاره. یک دفع ساشا با خوشحالی در حالی کھ یک کمر بند دستش بود
 تا دختر را توی قرار ھا غال گذاشتم.100میاد)) و میگھ: این نشانھ پیروزی منھ" من

پدرام با کنایھ بھ ساشا میگھ: این کمربند بابات ھست؟. ھمھ می خندن. ساشا میگھ: این
ھر کمربندی باشھ اون کمربندی نیست کھ توی بچھ گی بابات باھاش تو را کتک می

زد. پدرام میگھ: لعنتی" اون دکتر روانشناس بھ من  می گفت از قیافت معلوم نیست کھ
بابات تو را توی بچھ گی کتک می زد. شقایق میگھ: کمرام خیلی درد می گیره"خوب

شد طبقھ پاین را ھم تمیز نکردیم. مونا میگھ: فکر خوبیھ" برای بعد از ظھر طبقھ پاین
را تمیز می کنیم. ساشا میگھ: نھ نھ. مونا میگھ: چرا؟. ساشا میگھ:شما طبقھ باال را

کرایھ کردین ولی طبقھ پاین را کھ کرایھ نکردین" پس نمی توانین کاری انجام دھین.
مھسا میگھ: ساشا راست می گھ. سعید میگھ: با اینکھ دوست ندارام این را بگم ولی دمت
 گرم ساشا بھ موقع بود. یک دفع رامبود با یک گونی میاد. ساشا میگھ: حی رامبود سفر
 خوش گذشت؟. رامبود میگھ: آره فقط بنزین تمام کردام و نزدیک ھای آلمان یک فرود
کوچولو آمدم و بعد سریع بنزین زدم و رفتم" تازه این قدر کھ آدم ھای مھمان نواز بودن
 با تانک و توپ برای بدرقھ من فش فشھ ھوا می کردن چند تاش ھم نزدیک بود با من
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برخورد کنن. ساشا میگھ: اون ھا فش فشھ نبودن کھ اون ھا ھدیھ بودن و تو باید آن ھا

را با دست می گرفتی. پدرام کھ از حرف ھای ساشا و رامبود تعجب کرد بھ رامبود
گفت: حاال توی اون گونی چیھ؟. رامبود گفت: برج ایفل. پدرام میگھ: بیار توش را
ببینم. رامبود میگھ: مراقب باش آدم ھای توش را نترسانی. پدرام گونی را باز می

کنھ"برج ایفل کوچک بود و آدم ھای توش می گفتن کمک کمک. پدرام میگھ: این ھا
مگھ فرانسوی نیستن؟ پس چرا پارسی حرف می زنن. رامبود میگھ: آخھ توی گونی
یک نرم افزار ترجمھ ریختم. پدرام توی گونی را دوباره نگاه می کنھ و می بینھ یک

دی وی دی ھست کھ روش نوشتھ نرم افزار ترجمھ. پدرام با تعجب خیلی زیاد بھ ساشا
و رامبود میگھ: شما خیلی دیوانھ ھستین. ساشا میگھ: ممنونم پدرام" حی رامبود من بعد
از عید می خوام کلیسا سن پتربورگ را غرض بگیرام" تو با من میای؟. رامبود میگھ:
آره. مونا نگاھی بھ در و دیوار خانھ می اندازه و میگھ: ھمھ جا تمیز شد فقط اون تابلو

قدیمی کھ خیلی گرد و خاک داره.(( ھمھ بچھ ھا فرار می کنن و فقط پدرام می مانھ.
مونا دستمال را میده بھ پدرام و از آن می خواد کھ تابلو روی دیوار را تمیز کنھ. پدرام
کھ داشت تابلوی گشتاز بزرگ را تمیز می کرد یک دفع از پشت تابلو یک کاغذ کھ بھ
نظر خیلی قدیمی بود افتاد. پدرام کاغذ را برداشت" پدرام از سر کنج کاوی اون را باز

کرد و توی کاغذ نوشتھ بود: نقشھ گنج  گشتازبزرگ کھ توی دفتر خاطرات گشتاز
بزرگ نوشتھ شده" دفتر خاطرات گشتاز بزرگ توی طبقھ دوم زیر یکی از کاشی ھای

آشپزخانھ ھست. پدرام رفت تا پیدا کنھ.)) این قسمت ادامھ دارد...

(( قسمت آخر )): {{ پدرام رفت توی آشپزخانھ. توی کاغذ نوشتھ بود از سمت چپ"
 و آخرین کاشی کھ زیر یخچال بود. میره تا یخچال را کنار بزنھ کھ یک دفع5ردیف 

رامبود آمد و وقتی دید کھ پدرام داره یخچال را کنار میزنھ}} گفت: حی تو داری یخچال
 را می خوری؟. پدرام میگھ: نھ" تو اینجا چیکار داری؟. رامبود میگھ: توی آشپزخانھ
چیکار می کنن؟ منم آمد دستشوی دیگھ. پدرام با تعجب میگھ: تو اینجا میایی دستشوی؟

اینجا کھ دشوی نیست. رامبود میگھ: آره" منم شک کردم چون قبآل کھ میرفتم دشوی
 نداشتم. رامبود میره و پدرام دوباره شروع3یک شکل دیگھ بود" حاال خوب شد شماره

می کنھ و یک دفع ساشا میاد و وقتی پدرام را می بینھ میگھ: حی اگھ می خوای از توی
 یخچال چیزی بر داری" باید در یخچال را باز کنی نھ اینکھ یخچال را ھول بدی. پدرام
میگھ: تو اینجا چیکار داری؟. ساشا میگھ: آمدام دست شوی. پدرام میگھ: اه بابا شما چرا
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 نظافت را رعایت نمی کنین. ساشا میگھ: رعایت می کنم کھ آمدام دستم را بشویم. پدرام

 میگھ: آھا اون دست شوی. ساشا دست اش را می شوره و میره" پدرام دوباره ھول
دادن یخچال را ادامھ میده کھ یک دفع سعید میاد و پدرام با عصبانیت میگھ: اه تو ھم
آمدی اینجا دست شوی؟. سعید میگھ: نھ" من آمد تا آب پرتقال بخورام" ولی اگھ می

خوای کسی مزاحمت نشھ باید بگم کھ االن مونا میاد تا میز ناھار را بچینھ. سعید میره و
 پدرام با خوداش میگھ: مثل اینکھ االن وقت خوبی نیست" باید صبر کنم توی یک

فرست مناسب. بچھ ھا میان و ناھار می خورن. پدرام بعد ناھار بد جوری خواب اش
گرفتھ بود و میره می خوابھ. وقتی بیدار میشھ شب بود. پدرام سریع بلند میشھ می بینھ

کسی نیست. شقایق سریع میاد و وقتی پدرام را می بینھ میگھ: بیا بچھ ھا دارن آتش
روشن می کنن. شقایق از آشپزخانھ کبریت می گیره میره. پاین رامبود و ساشا ھر کدام

یک ماسک ترسناک زده بودن بھ صورت مھسا میگھ: این ھا چیھ زدین بھ صورت
تون؟!. ساشا میگھ: این ماسک ھای ترسناک را زدیم تا آتش از ما بترسھ و ما را

نسوزانھ. اما پدرام  باالخره موفق میشھ و یخچال را کنار میزنھ" در ھمین ھنگام آتش
خاموش میشھ و مونا از مھسا می خواد کھ بره از آشپزخانھ توی کابینت قوتی نفت را

بیاره. پدرام اون کاشی را با یک بیلچھ بیرون میاره و طبق گفتھ اون کاغذ یاداشت"
دفتر خاطرات گشتاز بزرگ را زیر اون کاشی پیدا می کنھ و در ھمین ھنگام مھسا

میرسھ و وقتی پدرام را با اون دفترخاطرات قدیمی گشتاز بزرگ  و اون بیلچھ و اون
کاشی کھ بیرون آورده بود را می بینھ میگھ: تو گنج پیدا کردی؟ اون کتیبھ گنجھ؟. پدرام

 میگھ: نھ نھ...چیزی نیست. مھسا میگھ: مھسا میگھ: من را نمی توانی خر
. پدرام میگھ: قبول. گوشی مونا زنگ می خوره و مادر مونا می گھ بھ50=50کنی"

زودی میرسھ. سعید میگھ: اه" لعنتی من گوشیم را باال جا گذاشتم. سعید میره باال و
وقتی می بینھ کھ پدرام و مھسا دارن یخچال را میزارن سر جاش و یک دفتر کھنھ ھم
روی میز غذا خوری بود و یک بیلچھ. سعید میگھ: منم سھم می خوام. مھسا بھ پدرام

میگھ: گفتم کھ باید اون کتیبھ را پنھان کنیم. در ھمین لحظھ مونا آمد و وقتی وضیعت را
 دید گفت: باید بھ من ھم سھم بدین. یک دفع شقایق با عجلھ سر میرسھ و میگھ: مادر
مونا آمد. اما وقتی وضیعت را می بینھ بھ پدرام میگھ: تو بھ من کھ ھمسرتم نگفتی"
یعنی من باید آخرین نفر باشم؟. پدرام میگھ: لعنتی" حاال ھمھ ھوشیار شدن واس ما.

مونا میگھ: سریع آشپز خانھ را جمع و جور کنین االن مادرام میاد باال. مادر مونا میاد.
{{ مونا خیلی ھول بود چون فکر می کرد کھ براش خواستگار آمده و مادراش ھم آمده تا

 مونا را راضی کنھ کھ ازدواج بکنھ. یک ساعتی می گذره.}} مونا میگھ: مامان" شام
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حاضرھست. مادر مونا با بچھ ھا شام می خوره و بعد شام میرن توی پذیرای. شقایق با
پدرام سر نگفتن نقشھ گنج بحث می کنھ و سعید داشت نقشھ می ریخت کھ ھمھ را دور
بزنھ و خوداش ھمھ گنج را بگیره و مھسا ھم در ھمین فکر بود. ساشا و رامبود داشتن

چیپس می خوردن و تلوزیون نگاه می کردن. مادر مونا گفت:مونا جان بیا بریم توی
اتاق باھات کار دارام. مونا میگھ: نھ ھمین جا خوب مامان" من می دانم کھ تو می

خوای بگی کھ برام خاستگار آمد و نصیحتم کنی اما من ازدواج نمی کنم و این حرف
اول و آخرام ھست. مادر مونا میگھ: نھ"باورکن درباره خاستگار نیست. مونا میگھ:
مادرجان من کھ می دانم تو می خوای من را یک جوری راضی کنی تا ازدواج کنم.

مادر مونا عصبانی میشھ و سر مونا فریاد میزنھ و میگھ: تو دختر واقعی ما نیستی. یک
 دفع  سر صدای بحث کردن پدرام و شقایق ساکت میشھ و سعید و مھسا از فکر کردن

بیرون میان و ساشا ھم صدای تلوزیون را کم می کنھ " رامبود بھ ساشا میگھ: حی ساشا
 تو چطوری بدونھ اینکھ بری دکمھ زیر تلوزیون را بزنی صدای تلوزیون را کم

کردی؟. ساشا آرام میگھ: با کنترل. رامبود میگھ: کنترل دیگھ چیھ؟. ساشا آرام میگھ:
حاال بعد برات توضیح میدم. ھمھ نگاه ھا رفتھ بود سمت مونا و مادراش مونا کھ تعجب
کرده بود بھ مادراش گفت: یک بار دیگھ اون جملھ را تکرار کن. مادر مونا میگھ: می
دانم برات سخت ولی ما تو را از پرورشگاه آوردیم واین راضی بود کھ پدرات یا بھتر

بگم پدرخوانده ات در وصیت نامھ اش این را از من خواست تا یک روز در یک فرست
 مناسب بھ تو بگویم" حاال من سبک شدم. مونا اشک در چشمانش جمع میشھ. مادر مونا
 میگھ: خیلی خوب من دیگھ میرام" من واقعآ متآسفم" امیدوارام خوشت بخت بشی. مادر

 مونا میره. بچھ ھا از شنیدن این حرف تعجب کرده بودن و نھ تکان از جاشان می
خوردن و نھ حرفی می زدن" مونا کھ وضیعت اش بدتر بود چون اون با یک عمر

دروغ زندگی کرد. ساشا در این ھنگام گفت: مونا" االن یک آواز می خوانم کھ ھمھ این
 اتفاق ھا را فراموش کنی. رامبود با زبان اش صدای سھ تار را درمیاره و ساشا آواز
می خوانھ کھ میگھ: غریبم آی غریبم آی غریبم" ھمین درد غریبی کم نبودش حاال بی

کسی ھم شد نسیبم. مونا کھ یک بغضی  توی گلوش بود گفت: ساکت شو ساشا. اما ساشا
 ادامھ میده و مونا میگھ: خفھ شو ساشا. ساشا میگھ: خودت خفھ شو"دختره بدبخت و

غریبھ و بیکس و  مو قھوی. مونا بغض اش می ترکھ و گریھ کنان میره توی اتاق اش.
شقایق بھ ساشا میگھ: تو از کجا فھمیدی کھ موی مونا قھویھ؟. ساشا میگھ: بھ جان عمھ
ھایم شانسی گفتم. مھسا با عصبانیت بھ ساشا میگھ: اون آواز مسخرت کم نبود حاال ھم

غریبی و بیکسی مونا را میزینی توی سرش؟ بھ نظر تو این واقعآ منصفانھ ھست؟.
Page 50

http://www.bookmaker.ir


www.bookmaker.ir
ساشا میگھ: اول اینکھ اون آواز بسیار زیبا بود و با تارزدن استاد رامبود جھانی ھم زیبا

 تر شد" دوم اینکھ زندگی ھمیشھ منصفانھ نیست و بھ نظر من بھتره کھ بھش عادت
کنی.{{ اما چھارشنبھ سوری تمام شد با شب تلخی و شوک بزرگی برای مونا. عید شد و

 بود " مھسا صبح بیدار شده بود روی میز غذا خوری یک نامھ بود1392 فروردین  3
 کھ نوشتھ بود از طرف ساشا برای دوستان عزیزام. پدرام با چشمانی خواب آلود میاد و
 نامھ را دست مھسا می بینھ}} و میگھ: حی مھسا اون نامھ مال کی؟. مھسا میگھ: روش
 نوشتھ از طرف ساشا برای دوستان عزیزام. پدرام میگھ: خوب باز کن بخوانش. مھسا
باز می کنھ و ساشا نوشتھ بود: درود بر دوستانم" وقتی کھ این نامھ را می خوانید من

دیگر اینجا نیستم. پدرام با خوش حالی بھ مھسا میگھ: آخ جون باالخره اون ساشا رفت و
 ما راحت می توانیم گنج را پیدا کنیم" من میرام بیل و کلنگ میارام. در این ھنگام

شقایق آمد و چند لحظھ بعد سعید" پدرام ھم با بیل و کلنگ آمد و ھمھ با ھم رفتن کھ گنج
 را پیدا کنن. شقایق میگھ: حی بچھ ھا نمی خواین بھ مونا خبر بدین؟. مھسا میگھ: اون
اصآل حواس اش بھ اطراف نیست" بعد از اون جریان چھارشنبھ سوری کھ براش اتفاق

افتاد بعد جور توی شوک ماند. اما بچھ ھا دفترچھ خاطرات گشتاز بزرگ را ورق
میزنن و در آخرین صفحھ نقشھ گنج گشتاز بزرگ را نشان می داد" اون گنج توی

باغچھ پشتی دفن شده بود. بچھ ھا میران آنجا را می کنن و یک صندوقچھ کوچک پیدا
می کنن" در این ھنگام یک دفع رامبود میاد و  میگھ: حی شما دارین چیکار می کنین؟.
 سعید میگھ: رامبود ساکت باش و ھیچی نگو" پدرام زودباش در اون صندوقچھ را باز
کن. پدرام میگھ: دمش گرم" صندوقچھ یک کلید ھم نداره. پدرام در صندوقچھ را باز

می کنھ و می بینھ فقط یک کاغذ توش ھست کاغذ را بیرون میاره و بلند می خوانھ: {{
اگر شما در این صندوقچھ را باز کردین" آگاه باشین کھ روح خفتھ گشتاز بزرگ را

بیدار کردین.}} رامبود میگھ: چی؟ شما روح گشتاز بزرگ را بیدار کردین؟" وای من
از اینجا میرام. رامبود با ترس و لرز فرار می کنھ و لباس ھایش را جمع می کنھ و بر
می گرده بھ تھران. سعید میگھ: این ھا ھمش چرت و پرت. پدرام ترسیده بود. سعید بھ

پدارم گفت: چرا ترسیدی؟ مگھ اون صاحب او سوپر مارکت درباره ھمین گشتاز بزرگ
 کھ تابلواش روی دیوار ھست قصھ نمی گفت؟ خودت دیدی کھ ھمش دروغ بود" اونی
ھم کھ دزد ھا را فراری داد ساشا بود کھ لباس گشتاز بزرگ را پوشیده بود و قیافھ اش
ھم کھ شبیھ گشتاز بزرگ ھست. پدرام از ترس و لرز دست بر می داره و میگھ: حی
تو راست میگی سعید" این ھا ھمش خیاالت و چرت و پرت" اگھ روح بود باید ھمان

سھ شب اول کھ ما اینجا بودیم میامد سراغ ما"اما من حاال کامآل مطمئنم کھ دروغ ھست.
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 مھسا میگھ: گنج کھ چیزی نبود حداقل بزار ببینیم این ساشا دیوانھ چی برای ما نوشتھ.
مونا ادامھ نامھ را می خوانھ" ساشا نوشتھ بود: من باید حقیقت ھای را بھ شما می گفتم"
اول اینکھ پدر و مادرام نمردن و ھردوشان زنده  و سالم ھستن البتھ پدرمن ھر وقت می

 خواد پول بده می گیھ من حاالم بده. دوم اینکھ من شرکت ندارام و من بیکار ھستم و
لندن نرفتم " اون پارسپورت و اون مدارک کھ شما دیدین ھمش جعلی بود  ولی ماجرای
 من و دوستم اشراف واقعی بود"اما از ھمھ مھم تر کھ شما را شوک زده می کند اینکھ

 تا دختر قرار نگذاشتم100 سالم ھست و سوم اینکھ من با 17 سالم نیست بلکھ27من 
و بعد قرارشان را بھم بزنم در حقیقت من با ھیچ دختری توی زندگی ام قرار نگذاشتم و

 آن قھرمان بازی ھا و این ھا ھمش نمایشی بود"اما این را یادتان باشد کھ من قصدام
دروغ گفتن یا غال گذاشتن شما نبود من فقط یک یا چند دوست خوب می خواستم" بابت
ھمھ چیز از شما سپاس گذارام" بھ امید دیدار از طرف ساشا. سعید میگھ: من می دانستم

 تا دختر را سر قرار غال گذاشت. یک دفع گوشی سعید100 ماه نمی شھ 6 کھ توی 
 ماه6 تا دختر را در 100زنگ می خوره و رامبود کھ پشت خط بود میگھ: شاید نشھ 

 دختر را سر قرار غال گذاشت درضمن من از اون99سر قرار غال گذاشت ولی میشھ 
 نامھ و ھمھ جریانات ساشا باخبر بودام چون خوداش بھ من گفت و از من خواست کھ بھ

 شما چیزی نگم.{{ رامبود قعط کرد. مونا میره با دلی شکستھ. مھسا میره ولی با اون
دیوانھ بازی ھا بازم دل اش برای بچھ ھا تنگ میشھ. سعید و پدرام و شقایق می ماننن تا

 کلید را بھ آقای باالی تحویل بدن.}} پدرام از باالی می پرسھ میگھ: آقای باالی شما
وکیل خانواده ساد ھستین؟. باالی میگھ: من وکیل ھستم اما وکیل خانواده ساد نیستم بلکھ

 یکی از آشنایان قدیمی شان ھستم. شقایق بھ آقای باالی میگھ: پس چرا وقتی شما
آپارتمان را بھ ما تحویل دادین ساشا بھ شما گفت شرکت را ردیف کردین شما گفتین

آره؟!. آقای باالی بھ شقایق گفت: خوب من اون موقع شرکت خودام را زدم و ساشا ھم
از شرکت من پرسید کھ ردیف اش کردم یا نھ.  وقتی داشتن میرفتن پدرام میگھ: یک

لحظھ صبر کنید من گوشی ام را باال جا گذاشتم. پدرام کلید را از آقای باالی می گیره و
 خیلی سریع میره باال و گوشی اش را از روی میز پذایرای بر می داره"پدرام یک

لحظھ حس کرد کھ یکی از پشت سراش رد شده اما برگشت پشت و کسی را ندید. پدرام
 و ھمھ بچھ ھا رفتن اما اونی کھ پشت سر پدرام رد شد روح گشتاز بزرگ بود کھ بیدار

 شده بود. ساشا بھ مونا  بخاطر اون شب کھ اون حرف ھا را بھش زد یک پیامک
عذرخواھی می فرستھ و این شعر را برای مونا و ھمھ بچھ ھا پیامک می کنھ:(( آرام
باش لحظھ اعدام ما کھ نیست/ حاال کھ وقت گریھ و ھول وال کھ نیست/ با یک وعدا
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ساده چرا گریھ می کنی" این آخرین وعدا غمنگیز ما کھ نیست/ یک عمر راه مانده بھ
پایان این گذر"شوخی کھ نیست بازی گرگم ھوا کھ نیست/ این زندگی گذاردل از عشق
کندن است"دنیای قصھ و افسانھ ھا کھ نیست/ از فصل ھای بدتراز این ھم عزیز من

خواھی گذشت درد یکی یا دوتا کھ نیست/ عمری برای گریھ و افسوس وقت ھست" این
عمرالک تار ھمین لحظھ ھا کھ نیست.)) این داستان ادامھ دارد...(( پایان قسمت آخر ))

 قسمتی30((سپاس گذارام از اینکھ این مجموعھ را خواندید. اول قرار بود این مجموعھ 
 باشھ ولی بخاطر نزدیک شدن بھ خدمت سربازی من و وقت کم آوردن " مجبور بھ

زود تمام کردن این مجموعھ شدم اما این مجموعھ ادامھ دارد و سری ھا یا فصل ھای
جدیدی از این مجموعھ در ذھن من مانده کھ بعد ھا منتشراش می کنم.))

{{ آالم ھیتلر }}
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